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Περίληψη

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, τον Ιούλιο του 2001,
απετέλεσε αφετηρία διαβουλεύσεων και συζητήσεων ως προς τον τρόπο µε τον οποίον πρέπει
να αντιµετωπισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα προβλήµατα που απορρέουν από τις διαφορές
στα εθνικά δίκαια των συµβάσεων των χωρών της ΕΕ. Το παρόν σχέδιο δράσης διατηρεί το
γνωµοδοτικό χαρακτήρα της διαδικασίας και παρουσιάζει τα συµπεράσµατα της Επιτροπής.
Επιβεβαιώνει το πόρισµα της εν λόγω διαδικασίας, ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να
εγκαταλειφθεί η τρέχουσα προσέγγιση ανά τοµέα. Επίσης, συνοψίζει τα προβλήµατα που
εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης και αφορούν την ανάγκη ενιαίας εφαρµογής
του κοινοτικού δικαίου των συµβάσεων καθώς και την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.

Το παρόν σχέδιο δράσης προτείνει ένα µείγµα από ρυθµιστικά και µη ρυθµιστικά µέτρα για
την επίλυση αυτών των προβληµάτων. Εκτός από τις κατάλληλες παρεµβάσεις ανά τοµέα,
περιλαµβάνονται µέτρα :

- για να βελτιωθεί η συνοχή του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα του δικαίου των
συµβάσεων,

- για να προωθηθεί η εκπόνηση γενικών συµβατικών όρων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και

- για να εξετασθεί περαιτέρω κατά πόσον τα προβλήµατα του ευρωπαϊκού δικαίου των
συµβάσεων ενδέχεται να απαιτούν µη τοµεακές λύσεις όπως η έκδοση προαιρετικά
εφαρµοζόµενης πράξεως.

Συνεχίζοντας να υποβάλλει προτάσεις ανά τοµέα, όπου χρειάζονται, η Επιτροπή θα επιδιώξει
επίσης να βελτιώσει, όπου είναι αναγκαίο και δυνατόν, τη συνοχή µεταξύ των πράξεων που
αποτελούν µέρος του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων, όσον
αφορά, αφενός, τη διατύπωση και, αφετέρου, την εφαρµογή και εκτέλεση αυτών των
πράξεων. Όταν ενδείκνυται, οι προτάσεις θα λαµβάνουν υπόψη ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς
το οποίο η Επιτροπή προτίθεται να εκπονήσει κατόπιν έρευνας και µε τη συνδροµή όλων των
ενδιαφερόµενων µερών. Tο εν λόγω κοινό πλαίσιο αναφοράς αναµένεται να παρέχει
βέλτιστες λύσεις ως προς την κοινή ορολογία και τους κανόνες, δηλαδή τον προσδιορισµό
θεµελιωδών εννοιών και αόριστων εννοιών όπως «σύµβαση» ή «ζηµία» καθώς και των
εφαρµοστέων κανόνων π.χ. σε περίπτωση µη εκτελέσεως των συµβάσεων. Αναθεώρηση του
κοινοτικού κεκτηµένου όσον αφορά το δίκαιο των συµβάσεων θα µπορούσε να οδηγήσει σε
άρση των αντιφάσεων που επισηµάνθηκαν, βελτίωση της ποιότητας στη διατύπωση,
απλούστευση και αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων, προσαρµογή των ισχυόντων
κανόνων στις οικονοµικές και εµπορικές εξελίξεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την
έκδοσή τους καθώς και σε πλήρωση των κενών της κοινοτικής νοµοθεσίας τα οποία
προκάλεσαν προβλήµατα στην εφαρµογή της. ∆εύτερος στόχος του κοινού πλαισίου
αναφοράς είναι να αποτελέσει τη βάση περαιτέρω προβληµατισµών ως προς την έκδοση µη
δεσµευτικής πράξεως στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων.

Προκειµένου να προωθηθεί η εκπόνηση γενικών συµβατικών όρων για ολόκληρη την ΕΕ εκ
µέρους των ενδιαφερόµενων µερών, η Επιτροπή σκοπεύει να διευκολύνει την ανταλλαγή
πληροφοριών επί των υφιστάµενων και των σχεδιαζόµενων πρωτοβουλιών, αφενός, σε
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ευρωπαϊκό επίπεδο και, αφετέρου, στα κράτη µέλη. Επίσης, η Επιτροπή προτίθεται να
δηµοσιεύσει κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες θα διευκρινίσουν στα ενδιαφερόµενα µέρη τα
όρια που εφαρµόζονται.

Τέλος, η Επιτροπή αναµένει απόψεις ως προς το κατά πόσον ορισµένα προβλήµατα ενδέχεται
να απαιτούν µη τοµεακές λύσεις, όπως η έκδοση προαιρετικά εφαρµοζόµενης πράξεως στον
τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων. Η Επιτροπή προτίθεται να εγκαινιάσει
προβληµατισµό ως προς τη σκοπιµότητα, την ενδεχόµενη νοµική µορφή, το περιεχόµενο και
τη νοµική βάση των πιθανών λύσεων.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Τον Ιούλιο του 2001, η Επιτροπή δηµοσίευσε την ανακοίνωσή της για το ευρωπαϊκό
δίκαιο των συµβάσεων1. Η ανακοίνωση ήταν το πρώτο έγγραφο διαβούλευσης που
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προέβλεπε µία ουσιαστικότερη συζήτηση
σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο των προβληµάτων που
οφείλονται στις αποκλίσεις µεταξύ των δικαίων περί συµβάσεων στην ΕΕ. Το παρόν
σχέδιο δράσης αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης.

2. Με την ανακοίνωση δροµολογήθηκε µία διαδικασία διαβούλευσης και συζήτησης. Η
Επιτροπή αντιλαµβάνεται ότι η διαδικασία αυτή θα είναι µακροχρόνια και επιθυµεί
να διατηρηθεί ο συµβουλευτικός χαρακτήρας της. Μόνον η συνεχής συµµετοχή
όλων των θεσµικών οργάνων της Κοινότητας και όλων των συντελεστών µπορεί να
διασφαλίσει ότι το τελικό αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής θα ανταποκρίνεται στις
πρακτικές ανάγκες όλων των ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων και θα γίνει
τελικά αποδεκτό από το σύνολο των ενδιαφεροµένων µερών. Για το λόγο αυτό, η
Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το παρόν σχέδιο δράσης ως βάση για περαιτέρω
διαβούλευση.

3. Ειδικότερα, στόχος του παρόντος σχεδίου δράσης είναι η υποβολή απόψεων σχετικά
µε τον προτεινόµενο συνδυασµό κανονιστικών και µη κανονιστικών µέτρων, δηλαδή
η αύξηση της συνοχής του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα του δικαίου των
συµβάσεων, η προώθηση της εκπόνησης τυποποιηµένων συµβατικών όρων σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εξέταση κατά πόσον είναι ενδεχοµένως αναγκαίο να
ληφθούν µη τοµεακά µέτρα, όπως η έκδοση µιας µη υποχρεωτικής πράξης, για την
επίλυση προβληµάτων στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων. Υπό
την έννοια αυτή, το σχέδιο δράσης συνιστά ένα ακόµη βήµα στη συνεχιζόµενη
διαδικασία συζήτησης σχετικά µε τις εξελίξεις στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου
των συµβάσεων.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

4. Η ανακοίνωση σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων δροµολόγησε µία
διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία συνεισέφεραν κυβερνήσεις και
ενδιαφερόµενοι φορείς, συµπεριλαµβανοµένων επιχειρήσεων, νοµικών,
ακαδηµαϊκών και οργανώσεων καταναλωτών. Η λήψη αλληλογραφίας συνεχίζεται
αδιάλειπτα από την έναρξη της διαδικασίας. Μέχρι σήµερα, η Επιτροπή έχει λάβει
181 απαντήσεις στην ανακοίνωση.

5. Στόχος της ανακοίνωσης ήταν να διευρυνθεί ο διάλογος σχετικά µε το ευρωπαϊκό
δίκαιο των συµβάσεων και να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να συγκεντρώσει
πληροφορίες σχετικά µε την αναγκαιότητα µίας κοινοτικής δράσης µεγαλύτερης
εµβέλειας στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων. Η Επιτροπή ζήτησε να
πληροφορηθεί εάν προκύπτουν προβλήµατα από τις αποκλίσεις των δικαίων περί

                                                
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Το ευρωπαϊκό δίκαιο

των συµβάσεων, COM (2001) 398 τελικό, 11.7.2001 (ΕΕ C 255, 13.9.2001, σ. 1).
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συµβάσεων των κρατών µελών. Ειδικότερα, η ανακοίνωση έθετε το ερώτηµα κατά
πόσον ενδέχεται να παρεµποδίζεται η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
λόγω προβληµάτων που σχετίζονται µε τη σύναψη, την ερµηνεία και την εκτέλεση
διασυνοριακών συµβάσεων. Επίσης, η Επιτροπή επιθυµούσε να πληροφορηθεί κατά
πόσον η ύπαρξη διαφορετικών δικαίων περί συµβάσεων αποθάρρυνε τις
διασυνοριακές συναλλαγές ή αύξανε το κόστος τους, και ζήτησε την υποβολή
απόψεων σχετικά µε το κατά πόσον η υφιστάµενη προσέγγιση για την εναρµόνιση
του δικαίου των συµβάσεων ανά τοµέα µπορεί να οδηγήσει σε αντιφάσεις σε
κοινοτικό επίπεδο ή σε προβλήµατα µη ενιαίας µεταφοράς του κοινοτικού δικαίου
και εφαρµογής των εθνικών µέτρων µεταφοράς.

6. Η Επιτροπή επιθυµούσε επίσης την υποβολή απόψεων ως προς τις λύσεις που πρέπει
να δοθούν. Στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων, η ανακοίνωση περιέχει µη
εξαντλητικό κατάλογο πιθανών επιλογών, οι οποίες αναφέρονται ως Επιλογές I έως
IV.

7. Καµία από τις υποβληθείσες απόψεις δεν ανέφερε ότι η προσέγγιση ανά τοµέα
συνεπάγεται προβλήµατα ή πρέπει να εγκαταλειφθεί. Όλοι οι συνεισφέροντες
εξέφρασαν τη γνώµη τους για τις διάφορες επιλογές. Μόνον µία µικρή µειοψηφία
τάχθηκε υπέρ της Επιλογής I, η οποία πρότεινε να ανατεθεί στην αγορά η επίλυση
των εντοπισθέντων προβληµάτων. Σηµαντική ήταν η υποστήριξη στην Επιλογή II,
δηλαδή την ανάπτυξη – µέσω κοινής έρευνας - κοινών αρχών για το ευρωπαϊκό
δίκαιο των συµβάσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της Επιλογής III, η
οποία προτείνει τη βελτίωση της υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα
του δικαίου των συµβάσεων. Στο παρόν στάδιο τουλάχιστον, η πλειοψηφία τάχθηκε
κατά της Επιλογής IV, η οποία αφορά την θέσπιση µίας νέας πράξης σχετικά µε το
ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων. Ωστόσο, πολλοί συνεισφέροντες ανέφεραν ότι το
ενδεχόµενο αυτό είναι δυνατό να εξετασθεί περαιτέρω υπό το πρίσµα των
µελλοντικών εξελίξεων στο πλαίσιο των Επιλογών II και III.

8. Η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη διαφάνεια σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας διαβούλευσης. ∆ηµοσίευσε τις εισηγήσεις των ενδιαφεροµένων, αφού
έλαβε τη σχετική συγκατάθεσή τους, στην ιστοθέση της Επιτροπής («Responses to
the Commission’s Communication on European contract law»2). Το ∆ιαδίκτυο
χρησιµοποιήθηκε επίσης ως βήµα για τη δηµοσίευση µίας περίληψης, στην οποία
αναλύονται οι απαντήσεις των ενδιαφεροµένων («Summary of the responses to the
Communication on European Contract Law»3). Η εν λόγω περίληψη προσέλκυσε το
ενδιαφέρον πολλών4, και µία ενηµερωµένη έκδοσή της επισυνάπτεται στο παρόν
σχέδιο δράσης. Το ενδιαφέρον αυτό, σε συνδυασµό µε την πληθώρα των
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, αποδεικνύει ότι οι ιδέες που εκφράζονται στην
ανακοίνωση βρήκαν γόνιµο έδαφος, και παρέχει στην Επιτροπή εντολή να συνεχίσει
το έργο της στον τοµέα αυτό. Το αποτέλεσµα της εν λόγω διαβούλευσης αποτελεί τη
βάση του παρόντος σχεδίου δράσης.

                                                
2 http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/index_en.html
3 Βλέπε προηγούµενη υποσηµείωση.
4 Σύµφωνα µε τις στατιστικές, το δελτίο Τύπου «Feedback on Commission's European Contract Law

initiative now published» (IP/02/496, 3.4.2002) κατέλαβε την τρίτη θέση µεταξύ όλων των δελτίων
Τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2002, µε κριτήριο τον αριθµό των επισκεπτών στην
κεντρική σελίδα EUROPA.
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9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 15 Νοεµβρίου 2001 «ψήφισµα σχετικά µε
την προσέγγιση του αστικού και εµπορικού δικαίου των κρατών µελών»5. Με το
ψήφισµα αυτό που απευθύνεται στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί
την υποβολή ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης µε βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα µέτρα στο πλαίσιο καθορισµένου χρονοδιαγράµµατος.

10. Στις 16 Νοεµβρίου 2001 το Συµβούλιο ενέκρινε έκθεση σχετικά µε την
αναγκαιότητα προσέγγισης της νοµοθεσίας των κρατών µελών σε ζητήµατα αστικού
δικαίου6, στην οποία αναφέρει ειδικότερα ότι θεωρεί αναγκαίο να ζητήσει από την
Επιτροπή να υποβάλει, σε συνέχεια της διαβούλευσης, τυχόν ενδεδειγµένες
παρατηρήσεις και συστάσεις, µε τη µορφή Πράσινης ή Λευκής Βίβλου, εφόσον αυτό
είναι απαραίτητο, πριν από τα τέλη του 2002.

11. Στη γνωµοδότηση που υιοθέτησε στις 17 Ιουλίου 20027, η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή τόνισε την αναγκαιότητα αναζήτησης λύσεων παγκόσµιας
εµβέλειας στον τοµέα αυτό. Ωστόσο, εφόσον τέτοιες λύσεις δεν είναι δυνατές, η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή θεώρησε προτιµότερη τη δηµιουργία ενός
οµοιόµορφου, γενικού ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων, για παράδειγµα, µέσω
ενός κανονισµού. Μεσοπρόθεσµα ο κανονισµός αυτός θα µπορούσε να επιλέγεται
από τα µέρη (ρήτρα προαιρετικής συµµετοχής) και µακροπρόθεσµα να γίνει µία
κοινή πράξη, από την εφαρµογή της οποίας τα µέρη θα µπορούσαν να παραιτηθούν
εάν επιθυµούσαν να εφαρµόσουν συγκεκριµένο εθνικό δίκαιο (ρήτρα εξαίρεσης).

12. Η ΕΕ έχει θέσει το στόχο της ανάπτυξης ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, για παράδειγµα µέσω πρωτοβουλιών στον τοµέα της δικαστικής
συνεργασίας σε ζητήµατα αστικού δικαίου. Τα προτεινόµενα µέτρα που
περιγράφονται στο παρόν σχέδιο δράσης εντάσσονται, µεταξύ άλλων, στον ίδιο
στόχο. Ειδικότερα, λειτουργούν παράλληλα µε την Πράσινη Βίβλο σχετικά µε τη
µετατροπή της σύµβασης της Ρώµης του 19808 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις
συµβατικές ενοχές σε κοινοτική πράξη και σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της9.

13. Η εν λόγω Πράσινη Βίβλος και το παρόν σχέδιο δράσης αλληλοσυµπληρώνονται. Οι
κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που περιλαµβάνονται στη σύµβαση της
Ρώµης ή σε ενδεχόµενη µελλοντική κοινοτική πράξη είναι µεγάλης σηµασίας καθώς
καθορίζουν το εφαρµοστέο δίκαιο. Ειδικότερα, συνδέονται στενά µε ένα µέτρο που
προτείνεται στο παρόν σχέδιο δράσης, δηλαδή να εξετασθεί κατά πόσον ενδέχεται
να απαιτείται ή να είναι εφικτή η λήψη µη τοµεακών µέτρων, όπως η θέσπιση µίας
µη υποχρεωτικής πράξης. Σε περίπτωση εφαρµογής τέτοιων πράξεων, πρέπει να
αναµένεται ότι αυτές θα περιέχουν κανόνες ουσιαστικού δικαίου για ορισµένες
συµβάσεις. Ο ρόλος των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου παραµένει πολύ
σηµαντικός στο βαθµό που καθορίζουν την εφαρµογή τέτοιων πράξεων, εφόσον
επιλεγούν ως το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση.

                                                
5 COM (2001) 398, C5-0471/2001 - 2001/2187(COS), ΕΕ C140E, 13.6.2002, σ. 538˙ βλέπε επίσης:

www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
6 http://register.consilium.eu.int/pdf/en/01/st12/12735en1.pdf
7 νωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το

Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, ECOSOC INT/117
Ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, ΕΕ C 241, 7.10.2002, σ. 1.

8 Σύµβαση σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη
Ρώµη στις 19 Ιουνίου 1980 (80/934/ΕΟΚ˙ ΕΕ L 266, 9.10.1980, σ. 1˙ παγιωµένη µορφή: ΕΕ C 27,
26.1.1998, σ. 34).

9 COM (2002) 654 final
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3. ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

14. Πολλοί από τους συνεισφέροντες στη διαδικασία διαβούλευσης που δροµολόγησε η
ανακοίνωση της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων επισηµαίνουν
συγκεκριµένα και πρακτικά προβλήµατα. Άλλοι παρατηρούν, γενικότερα, ότι οι
αποκλίσεις µεταξύ των εθνικών δικαίων περί συµβάσεων δηµιουργούν πράγµατι
προβλήµατα όσον αφορά τόσο την ενιαία εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου όσο και
την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πολλοί συνεισφέροντες επέκριναν
τις αντιφάσεις που παρατηρούνται στην ίδια την κοινοτική νοµοθεσία, ορισµένοι
µάλιστα ανέφεραν συγκεκριµένα παραδείγµατα. Ωστόσο, κανένας από τους
συνεισφέροντες δεν ανέφερε ότι η προσέγγιση ανά τοµέα συνεπάγεται προβλήµατα
ή πρέπει να εγκαταλειφθεί.

15. Ακολουθεί σύντοµη τυπολογία των προβληµάτων που εντοπίσθηκαν, η οποία δεν
αποσκοπεί στην παρουσίαση όλων των θεµάτων που έθιξαν οι συνεισφέροντες (για
περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης µπορεί να συµβουλευτεί το παράρτηµα
του παρόντος σχεδίου δράσης ή τις επιµέρους συµβολές). Επίσης, δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι οι αντιδράσεις στην ανακοίνωση της Επιτροπής συνιστούν πλήρη
εικόνα όλων των πιθανών προβληµάτων. Παρόλα αυτά, αυτή η σύντοµη παρουσίαση
συγκεκριµένων προβληµάτων είναι χρήσιµη, καθώς επιτρέπει στον αναγνώστη να
σχηµατίσει µία γενική ιδέα των προκλήσεων που πρέπει να αντιµετωπισθούν και
παρέχει κίνητρο για διάλογο.

3.1. Ενιαία εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου

16. Αναφέρθηκαν διάφορα είδη προβληµάτων. Ως ιδιαίτερη κατηγορία αντιφάσεων,
εγγενής της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα των συµβάσεων, αναφέρθηκε το
γεγονός ότι παρόµοιες καταστάσεις αντιµετωπίζονται διαφορετικά χωρίς να
παρέχεται εύλογη αιτιολόγηση για τη διαφορετική αυτή µεταχείριση. ∆όθηκε
έµφαση στο πρόβληµα της απόκλισης των απαιτήσεων και των συνεπειών σε
ορισµένες από τις οδηγίες που εφαρµόζονται στην ίδια συναλλαγή. Αναφέρθηκαν ως
παραδείγµατα οι διαφορετικές προϋποθέσεις του δικαιώµατος υπαναχώρησης στις
οδηγίες για τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος10, για τη
χρονοµεριστική µίσθωση11, για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις12 και για την εξ
αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών13, και ειδικότερα οι
αποκλίσεις στη διάρκεια και στους τρόπους υπολογισµού των προθεσµιών
υπαναχώρησης. Άλλα παραδείγµατα αφορούσαν αντιφάσεις, ως προς τις απαιτήσεις
πληροφόρησης, µεταξύ της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο14 και των δύο
οδηγιών για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις ή τις αποκλίνουσες απαιτήσεις

                                                
10 Οδηγία του Συµβουλίου 85/577/ΕΟΚ της 20ής ∆εκεµβρίου 1985 για την προστασία των καταναλωτών

κατά τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος (ΕΕ L 372, 31.12.1985, σ. 31).
11 Οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί

της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισµένες πλευρές των συµβάσεων που αφορούν την
απόκτηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης (ΕΕ L 280,
29.10.1994, σ. 83).

12 Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για την
προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις (ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19).

13 Οδηγία 2002/65/ΕΚ της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16).

14 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για
ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού
εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο») (ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1).
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πληροφόρησης σε διάφορες οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή όσον αφορά
το δίκαιο των συµβάσεων.

17. Αντιφάσεις εµφανίζονται επίσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σε συγκεκριµένες
καταστάσεις είναι δυνατή η εφαρµογή περισσότερων κοινοτικών πράξεων, οι οποίες
παράγουν αποκλίνουσες συνέπειες. Ένα από τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν
αφορά τον περιορισµό της ευθύνης στην οδηγία για τα οργανωµένα ταξίδια15 σε
σχέση µε τη σύµβαση για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς
αεροπορικές µεταφορές16, αφενός, και τον κανονισµό για την ευθύνη του
αεροµεταφορέως σε περίπτωση ατυχήµατος17, αφετέρου18. Ένα άλλο παράδειγµα
αφορά την περίπτωση παράλληλης εφαρµογής της οδηγίας για τη σύναψη
συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος και της οδηγίας για τη χρονοµεριστική
µίσθωση, όπως επιβεβαιώνεται στην υπόθεση Travel Vac19 που εκδίκασε το
∆ικαστήριο.

18. Μία άλλη επίκριση αφορούσε τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών νοµοθετικών
προσεγγίσεων στην ίδια οδηγία, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει σε
αντιφάσεις στο σύστηµα της ίδιας της οδηγίας. Ένα παράδειγµα που αναφέρθηκε
αφορούσε τις διαφορετικές προσεγγίσεις για το εφαρµοστέο δίκαιο στην εµπορία και
τις συµβάσεις στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η ασυνέπεια στο σύστηµα
της ίδιας της οδηγίας θα µπορούσε επίσης να έχει επιπτώσεις στην εθνική νοµοθεσία
περί της εφαρµογής της. Ως παράδειγµα αναφέρθηκε η συνύπαρξη στην οδηγία για
τους εµπορικούς αντιπροσώπους20 των εννοιών «αποζηµίωση» και «ανόρθωση της
ζηµίας». Στην περίπτωση αυτή, κατά την εφαρµογή της οδηγίας, ένα κράτος µέλος
δεν επέλεξε µία από τις δύο έννοιες, αλλά διατήρησε και τις δύο. Σύµφωνα µε τους
συνεισφέροντες, το γεγονός αυτό δηµιουργεί ανασφάλεια του δικαίου στην εµπορική
και νοµική πρακτική. Άλλες επικρίσεις, που ανέφεραν πολλοί συνεισφέροντες,
αφορούσαν τη χρήση αφηρηµένων νοµικών εννοιών σε οδηγίες. Στις έννοιες αυτές
περιλαµβάνονται θεµελιώδεις όροι, όπως «σύµβαση», «ζηµία», ή πιο ειδικοί όροι,
όπως «εύλογη αµοιβή», «δόλια χρήση» ή «σταθερό µέσο».

                                                
15 Οδηγία του Συµβουλίου 90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις

οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις (ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59).
16 Σύµβαση για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές (σύµβαση του

Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194, 18.07.2001, σ. 39).
17 Κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2027/97 της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη του

αεροµεταφορέως σε περίπτωση ατυχήµατος (ΕΕ L 285, 17.10.1997, σ. 1).
18 Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κανονισµός 2027/97 τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.

889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου (ΕΕ L 140, 30.5.2002,
σ. 2). Ένας από τους στόχους του νέου κανονισµού είναι, σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 6 «να
τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1997, για την
ευθύνη του αεροµεταφορέα σε περίπτωση ατυχήµατος, ούτως ώστε να συµβαδίζει µε τις διατάξεις της
σύµβασης του Μόντρεαλ και να δηµιουργηθεί έτσι ένα οµοιόµορφο σύστηµα ευθύνης στις διεθνείς
αεροπορικές µεταφορές». Η αιτιολογική σκέψη 8 ορίζει ότι «στην εσωτερική αγορά αεροπορικών
µεταφορών έχει εξαλειφθεί ο διαχωρισµός µεταξύ εθνικής και διεθνούς µεταφοράς και εποµένως είναι
σκόπιµο να υπάρχει το ίδιο επίπεδο και η ιδία φύση της ευθύνης στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές
εντός της Κοινότητας».

19 Υπόθεση C-423/97 Travel-Vac S.L. κατά Manuel José Antelm Sanchis, Συλλογή 1999, σ. I –2195.
20 Οδηγία του Συµβουλίου 86/653/ΕΟΚ της 18ης ∆εκεµβρίου 1986 για το συντονισµό των δικαίων των

κρατών µελών όσον αφορά τους εµπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελµατίες) (ΕΕ L 382,
31.12.1986, σ. 17).
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19. Μέρος του γενικότερου αυτού προβλήµατος είναι το γεγονός ότι οι εν λόγω όροι
συχνά δεν ορίζονται ή ορίζονται µε πολύ ευρύ τρόπο.21 Η απουσία κοινών ορισµών
ή η ύπαρξη υπερβολικά ευρέων ορισµών στις οδηγίες αφήνει πολύ µεγάλη
διακριτική ευχέρεια στους εθνικούς νοµοθέτες όσον αφορά την εφαρµογή τους.
Μολονότι η εθνική νοµοθεσία περί της εφαρµογής της οδηγίας παραµένει σύµφωνη
µε τη συναφή οδηγία, ωστόσο προκύπτουν αντιφάσεις κατά την εφαρµογή της σε
παρόµοιες περιπτώσεις.

20. Σε άλλες περιπτώσεις αφηρηµένοι όροι ορίζονται σε ορισµένες οδηγίες, ενώ δεν
ορίζονται σε άλλες. Παραδείγµατος χάριν, ο όρος «ζηµία» ορίζεται στην οδηγία για
την ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων22 για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής,
ενώ δεν ορίζεται στην οδηγία για τους εµπορικούς αντιπροσώπους ή στην οδηγία για
τα οργανωµένα ταξίδια. Ο όρος «σταθερό µέσο» ορίζεται στην οδηγία σχετικά µε
την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, όχι όµως και στη
γενική οδηγία για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις.

21. Ένα πρόβληµα, που αναφέρθηκε στη διαβούλευση, είναι κατά πόσον σε µία τέτοια
περίπτωση ο ορισµός που δίδεται σε µία οδηγία µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης
για την ερµηνεία άλλων οδηγιών, δηλαδή κατά πόσον ο συναφής αφηρηµένος όρος
µπορεί να ερµηνευθεί υπό το πρίσµα του συνόλου του κοινοτικού κεκτηµένου ή
τουλάχιστον υπό το πρίσµα του µέρους εκείνου του κοινοτικού κεκτηµένου που
είναι περισσότερο σχετικό. Αυτή τη µεθοδολογική προσέγγιση χρησιµοποίησε
επίσης ο γενικός εισαγγελέας στην υπόθεση Simone Leitner κατά TUI Deutschland
GmbH & Co KG23. Ωστόσο, στη συγκεκριµένη υπόθεση, το ∆ικαστήριο ερµήνευσε
το γενικό όρο «ζηµία» µόνον υπό το πρίσµα της οδηγίας για τα οργανωµένα ταξίδια
και δεν ακολούθησε το γενικό εισαγγελέα. Βεβαίως, η απόφαση αυτή δεν πρέπει να
παρέχει αφορµή για γενικεύσεις. Ωστόσο, εάν η ερµηνεία ενός αφηρηµένου όρου
υπό το πρίσµα της συγκεκριµένης οδηγίας αποτελεί κατευθυντήρια αρχή, τότε η
ερµηνεία αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε κατακερµατισµό της εθνικής
νοµοθεσίας. Παραδείγµατος χάριν, τα κράτη µέλη που παραπέµπουν σε
διαµορφωµένη νοµική έννοια του εθνικού δικαίου µε ένα γενικό ορισµό στο µέτρο
µεταφοράς της κοινοτικής πράξης ενδέχεται να αναγκασθούν να προσαρµόσουν τον
εν λόγω ορισµό, προκειµένου να συµµορφωθούν µε τη συγκεκριµένη σηµασία του
αφηρηµένου όρου υπό το πρίσµα της σχετικής οδηγίας.

22. Μία γενική παρατήρηση σχετικά µε τον κατακερµατισµό των εθνικών δικαίων περί
συµβάσεων, η οποία διατυπώθηκε από αρκετούς συνεισφέροντες, ήταν ότι ο εθνικός
νοµοθέτης ευρίσκεται αντιµέτωπος µε ένα δίληµµα. Είτε η εφαρµογή οδηγιών µε
περιορισµένο πεδίο εφαρµογής απαιτεί πολύ µεγαλύτερη προσαρµογή του εθνικού
νοµικού συστήµατος από εκείνη που προέβλεπε το υπό εξέταση κοινοτικό µέτρο είτε
η εφαρµογή περιορίζεται στην απλή µεταφορά της υπό εξέταση οδηγίας. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, αυτό ενδέχεται να δηµιουργεί αντιφάσεις στο εθνικό νοµικό
σύστηµα.

                                                
21 Το θέµα αυτό τονίσθηκε επίσης ως σηµαντικό πρόβληµα στην τελική έκθεση της συµβουλευτικής

οµάδας υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος («οµάδα Mandelkern», η
οποία συστάθηκε από τους υπουργούς δηµόσιας διοίκησης τον Νοέµβριο του 2000 και υπέβαλε την
έκθεσή της στις 13 Νοεµβρίου 2001), σ. 70.

22 Οδηγία του Συµβουλίου 85/374/ΕΟΚ της 25ης Ιουλίου 1985 για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης λόγω ελαττωµατικών
προϊόντων (ΕΕ L 210, 7.8.1985, σ. 29).

23 Υπόθεση C-168/00 Simone Leitner κατά TUI Deutschland GmbH & Co. KG, 2002, σ. I –2631
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23. Μία άλλη κατηγορία προβληµάτων αφορούσε αντιφάσεις στην εφαρµογή των
εθνικών µέτρων µεταφοράς της πράξης, λόγω της εισαγωγής, δια των οδηγιών,
εννοιών άγνωστων στην ισχύουσα εθνική νοµοθεσία24. Αναφέρθηκε ότι, κατά τη
µεταφορά µιας οδηγίας, ορισµένοι εθνικοί νοµοθέτες διατηρούν παράλληλα τις
ισχύουσες εθνικές διατάξεις, δηµιουργώντας κατάσταση ανασφάλειας δικαίου,
παραδείγµατος χάρη µε τη συνύπαρξη δύο νοµοθεσιών για τις καταχρηστικές ρήτρες
των συµβάσεων στο ίδιο κράτος µέλος. Ορισµένοι νοµοθέτες προκάλεσαν επίσης
ανασφάλεια δικαίου µε τη µεταφορά διατάξεων οδηγιών που βασίζονται σε
άγνωστες έννοιες, όπως συνέβη παραδείγµατος χάριν µε την έννοια της «ανόρθωσης
της ζηµίας» στην οδηγία για τους εµπορικούς αντιπροσώπους, όταν η οδηγία
µεταφέρθηκε στη νοµοθεσία ενός κράτους µέλους.

24. Η αρχή της ελάχιστης εναρµόνισης της νοµοθεσίας για την προστασία των
καταναλωτών επικρίθηκε καθώς δεν παρέχει οµοιόµορφες λύσεις σε παρόµοιες
καταστάσεις, όπως απαιτεί η εσωτερική αγορά. Τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν
αφορούσαν τις διαφορές, µεταξύ των κρατών µελών, στην περίοδο αναµονής στο
πλαίσιο των οδηγιών για τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος, για
τη χρονοµεριστική µίσθωση και για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, τα οικονοµικά
κατώτερα όρια της νοµοθεσίας περί της εφαρµογής της οδηγίας για τη σύναψη
συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος ή τις αποκλίνουσες έννοιες στην
εφαρµογή του παραρτήµατος της οδηγίας σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των
συµβάσεων25. Παραδείγµατος χάριν, επικρίθηκε το γεγονός ότι το παράρτηµα
εφαρµόζεται εν µέρει ως δεσµευτική «µαύρη λίστα» καταχρηστικών ρητρών των
συµβάσεων και εν µέρει ως ενδεικτική «γκρίζα λίστα»26.

3.2. Συνέπειες για την εσωτερική αγορά

25. Τα προσκόµµατα που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν εµπόδια και
αντικίνητρα για τις διασυνοριακές συναλλαγές, τα οποία απορρέουν άµεσα ή έµµεσα
από τα αποκλίνοντα εθνικά δίκαια περί συµβάσεων ή από τη νοµική πολυπλοκότητα
των εν λόγω αποκλίσεων, οι οποίες καθιστούν απαγορευτικές ή λιγότερο
συµφέρουσες ή παρεµποδίζουν τις συναλλαγές αυτές.

26. Προτού εξετάσουµε τα ειδικά προβλήµατα της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς,
είναι σηµαντικό να αναφέρουµε τη γενική διάκριση µεταξύ προβληµάτων που
οφείλονται σε υποχρεωτικούς κανόνες και προβληµάτων που οφείλονται σε µη
υποχρεωτικούς κανόνες. Ορισµένοι συνεισφέροντες τόνισαν ότι τα κυριότερα
προβλήµατα στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων οφείλονται σε διατάξεις που
περιορίζουν τη συµβατική ελευθερία.

27. Όπως ήδη αναφέρθηκε27, πολλά προβλήµατα που σχετίζονται µε τις διασυνοριακές
συµβάσεις θα µπορούσαν να αποφευχθούν, τουλάχιστον για το ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη, µε την επιλογή του κατάλληλου εφαρµοστέου δικαίου.

                                                
24 Το πρόβληµα αυτό είχε ήδη εντοπισθεί στην τελική έκθεση της οµάδας Mandelkern για τη βελτίωση

του ρυθµιστικού περιβάλλοντος, σ. 67.
25 Οδηγία του Συµβουλίου 93/13/ΕΟΚ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των

συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές (ΕΕ L 095, 21.04.1993, σ. 29).
26 Ορισµένα κράτη µέλη δεν µετέφεραν καθόλου το παράρτηµα στην εθνική νοµοθεσία τους, αλλά το

συµπεριέλαβαν στις προπαρασκευαστικές εργασίες τους˙ βλέπε απόφαση του ∆ικαστηρίου της
7.5.2002, Επιτροπή κατά Σουηδίας, C-478/99, 2002, σ. I –4147

27 Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, παράγραφος 28.
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Εναλλακτικά, τα συµβαλλόµενα µέρη θα µπορούσαν επίσης να διαπραγµατευτούν
πολύπλοκες συµβάσεις που καλύπτουν όλα τα πιθανά νοµικά ζητήµατα. Τονίσθηκε,
ωστόσο, ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι χρήσιµη όσον αφορά τους υποχρεωτικούς
κανόνες του δικαίου που δεν επελέγη ως εφαρµοστέο, οι οποίοι δεν παύουν να
ισχύουν. Πράγµατι, πολλοί συνεισφέροντες ανέφεραν στη διάρκεια της
διαβούλευσης ως ιδιαίτερο πρόβληµα την απόκλιση των αναγκαστικών διατάξεων
των εθνικών δικαίων περί συµβάσεων, πρόβληµα το οποίο εντείνεται λόγω της
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου.

28. Ωστόσο, αρκετοί συνεισφέροντες, προερχόµενοι ιδίως από κλάδους
προσανατολισµένους στις εξαγωγές, τόνισαν ότι η επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου
δεν είναι πάντοτε ρεαλιστική ή επιθυµητή από εµπορικής άποψης.

29. Καταρχάς, δεν βοηθά το συµβαλλόµενο µέρος που δεν διαθέτει επαρκή οικονοµική
διαπραγµατευτική ισχύ για να επιβάλει το δίκαιο που προτιµά στις
διαπραγµατεύσεις. Επισηµάνθηκε επίσης ότι η λήψη συµβουλών σχετικά µε το
άγνωστο εφαρµοστέο δίκαιο συνεπάγεται σηµαντικά νοµικά έξοδα και εµπορικούς
κινδύνους για το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος28, χωρίς να παρέχει κατ’ ανάγκη την
πλέον οικονοµικά συµφέρουσα λύση.

30. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις ΜΜΕ, καθώς τα έξοδα νοµικής συνδροµής
είναι αναλογικά µεγαλύτερα για αυτές. Ως εκ τούτου, οι ΜΜΕ είτε αποτρέπονται
πλήρως από την ανάληψη διασυνοριακών δραστηριοτήτων είτε περιέρχονται σε
προφανή µειονεκτική θέση από ανταγωνιστικής άποψης σε σύγκριση µε τις εγχώριες
επιχειρήσεις29.

31. ∆εύτερον, στη διαβούλευση τονίσθηκε ότι η κατάσταση αυτή είναι ακόµη πιο
αποθαρρυντική για τους καταναλωτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το εθνικό
δίκαιο των καταναλωτών δεν είναι το εφαρµοστέο δίκαιο στη σύµβαση. Αυτό είναι
δυνατόν να συµβαίνει επειδή το δίκαιο του επιχειρηµατία επιλέγεται ως εφαρµοστέο
δίκαιο βάσει τυποποιηµένων όρων ή επειδή καθορίζεται αντικειµενικά ως
εφαρµοστέο βάσει του άρθρου 4 της σύµβασης της Ρώµης. Το άρθρο 5 της ίδιας
σύµβασης δεν βοηθά ιδιαίτερα τον καταναλωτή, καθώς δεν εφαρµόζεται στην
περίπτωση του ενεργού καταναλωτή που επιθυµεί να επωφεληθεί των ευκαιριών που
παρέχει η εσωτερική αγορά. Μη γνωρίζοντας συνήθως το αλλοδαπό δίκαιο, ο
καταναλωτής έχει µεγαλύτερη ανάγκη νοµικών συµβουλών πριν από τη σύναψη
µίας διασυνοριακής σύµβασης.

32. Τέλος, µολονότι η διάκριση µεταξύ υποχρεωτικών και µη υποχρεωτικών διατάξεων
µπορεί να είναι θεωρητικά σαφής, στην πράξη δεν είναι τόσο προφανής. Στην
πράξη, σε πολλές συµβάσεις δεν παρακάµπτονται οι ισχύουσες διατάξεις επιεικούς
δικαίου δια της εισαγωγής ειδικά συµφωνηµένων ρητρών για συγκεκριµένο
πρόβληµα στην αντίστοιχη σύµβαση, ενώ σε µερικές δεν επιλέγεται καν εφαρµοστέο
δίκαιο. Τα κενά αυτά δεν οφείλονται στο γεγονός ότι τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
εντόπισαν το σχετικό πρόβληµα ή δεν ήθελαν να επιλέξουν το εθνικό δίκαιό τους ως
εφαρµοστέο στη σύµβαση. Οφείλονται µάλλον στη στάθµιση αφενός της σαφήνειας
που προκύπτει από τη διαπραγµάτευση νέων ρητρών για την κάλυψη των εν λόγω

                                                
28 Το θέµα αυτό τονίσθηκε στον τοµέα των υπηρεσιών, στην έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση

της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, σ. 36, 42.
29 Πρβλ. την έκθεση της Επιτροπής - Η κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, σ. 8.
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κενών, και αφετέρου του κόστους συναλλαγής µίας τέτοιας διαπραγµάτευσης. Στις
περιπτώσεις αυτές, τα συµβαλλόµενα µέρη ενδέχεται να αποφασίσουν ότι η
διαπραγµατευτική προσπάθεια δεν αξίζει το οικονοµικό πλεονέκτηµα ή τον
εµπορικό κίνδυνο απώλειας του πελάτη, και ευελπιστούν ότι το πιθανό πρόβληµα
δεν θα ανακύψει. Ως εκ τούτου, οι συναφείς µη υποχρεωτικές διατάξεις του
εφαρµοστέου δικαίου καθίστανται εκ των πραγµάτων «υποχρεωτικές».

33. Στη διαβούλευση αναφέρθηκε ότι αυτό ισχύει ειδικότερα για γενικούς και πολύ
θεµελιώδεις κανόνες δικαίου που αφορούν, παραδείγµατος χάριν, τη σύναψη της
σύµβασης, την εκτίµηση του κύρους της, την έννοια και τις συνέπειες της µη
εκτέλεσης ή της µερικής ή πληµµελούς εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων.

34. Έτσι προκύπτει αµέσως η πρώτη κατηγορία ειδικών προβληµάτων που αναφέρθηκαν
στη διαβούλευση. Πολλοί συνεισφέροντες επέκριναν την απόκλιση των κανόνων σε
ουσιώδη ζητήµατα του δικαίου των συµβάσεων, η οποία δηµιουργεί προβλήµατα και
συνεπάγεται υψηλότερο κόστος συναλλαγών. Τα παραδείγµατα αφορούν τους
αποκλίνοντες κανόνες σχετικά µε την εκπροσώπηση αλλοδαπών εταιριών και τις
συνέπειες της ισχύος/αναγνώρισης εγγράφων. Οι συνεισφέροντες ανέφεραν ότι ο
µόνος τρόπος επίτευξης ασφάλειας δικαίου είναι η λήψη νοµικών συµβουλών
επιτόπου, ώστε να διασφαλίζεται, παραδείγµατος χάριν, το κύρος εγγράφων και η
εξουσία δέσµευσης τρίτου. Η λύση αυτή θεωρείται δαπανηρή και µη εξυπηρετική
στο πλαίσιο της καθηµερινής διαχείρισης υποθέσεων.

35. Άλλα παραδείγµατα αφορούν τις αποκλίνουσες απαιτήσεις για την κατάρτιση
συµβάσεων και τα εµπόδια που δηµιουργούν. Πρόκειται ειδικότερα για τυπικές
απαιτήσεις, όπως η απαίτηση σύναψης ορισµένων συµβάσεων ενώπιον
συµβολαιογράφου ή η ανάγκη επικύρωσης εγγράφων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές
σε ορισµένες συµβάσεις και συνεπάγονται αυξηµένες δαπάνες για επιχειρήσεις και
καταναλωτές. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται επίσης η απαίτηση κατάρτισης
ορισµένων συµβάσεων εγγράφως ή σε συγκεκριµένη γλώσσα30.

36. Μία άλλη κατηγορία προβληµάτων που ανέφεραν πολλοί συνεισφέροντες αφορούσε
την απόκλιση των κανόνων για τη συµπερίληψη και την εφαρµογή τυποποιηµένων
συµβατικών όρων. Σε ορισµένες δικαιοδοσίες, αρκεί η απλή αναφορά σε
τυποποιηµένους όρους, ενώ σε άλλες οι όροι πρέπει να επισυνάπτονται στη σύµβαση
ή να υπογράφονται χωριστά. Σε κάποια κράτη µέλη, όπως η Ιταλία (Άρθρο 1341 του
Αστικού Κώδικα), ορισµένες ρήτρες πρέπει να µονογράφονται χωριστά για να είναι
έγκυρες. Οι κανόνες αυτοί είναι δυνατόν να ισχύουν ανεξάρτητα από το δίκαιο που
επέλεξαν τα συµβαλλόµενα µέρη.

37. Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τους
συµβατικούς όρους που θεωρούνται απαράδεκτοι (και, ως εκ τούτου, άκυροι) από τα
δικαστήρια. Σε ορισµένα κράτη µέλη, όπως η Γερµανία ή οι βόρειες χώρες, τα
δικαστήρια ελέγχουν αυστηρά τον καταχρηστικό ή µη χαρακτήρα των συµβατικών
όρων ακόµη και σε συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων. Άλλα κράτη µέλη προβλέπουν
περιορισµένο έλεγχο µέσω της ερµηνείας ή επιτρέπουν την απάλειψη µόνον
ορισµένων συµβατικών ρητρών στις εµπορικές συµβάσεις.

                                                
30 Όσον αφορά τα γλωσσικά εµπόδια στον τοµέα των υπηρεσιών, τα οποία απορρέουν άµεσα ή έµµεσα

από τα διαφορετικά ρυθµιστικά περιβάλλοντα, πρβλ. την έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση της
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, σ. 44.
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38. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί ανασφάλεια για τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν
τυποποιηµένους όρους συναλλαγών· παρεµποδίζει, επίσης, τη χρήση έτοιµων
τυποποιηµένων συµβάσεων, οι οποίες συντάχθηκαν ακριβώς για τη διευκόλυνση
των διασυνοριακών συναλλαγών και µε σκοπό να χρησιµοποιούνται σε κάθε έννοµη
τάξη. Πράγµατι, στα διάφορα κράτη µέλη απαιτείται η χρησιµοποίηση διαφορετικών
τυποποιηµένων συµβάσεων, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη χρήση του ίδιου
επιχειρηµατικού προτύπου για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.

39. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε µία άλλη κατηγορία συχνά αναφεροµένων
προβληµάτων, τα οποία σχετίζονται µε την απόκλιση των εθνικών κανόνων όσον
αφορά τις ρήτρες που αποκλείουν ή περιορίζουν τη συµβατική ευθύνη σε
συγκεκριµένες συµβάσεις ή τυποποιηµένους συµβατικούς όρους και την
αναγνώρισή τους από τα δικαστήρια άλλων κρατών µελών. Στα παραδείγµατα
αναφέρονται η πλήρης ευθύνη του προµηθευτή για µη εµφανή ελαττώµατα (vices
cachés), βάσει της γαλλικής νοµολογίας, και η αναγκαστική διάταξη του τσεχικού
δικαίου που απαγορεύει τον περιορισµό της συµβατικής ευθύνης για µελλοντικές
ζηµίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεισφέροντες ανέφεραν επίσης διάφορους εθνικούς
υποχρεωτικούς κανόνες σχετικά µε τις περιόδους παραγραφής. Επιχειρήσεις
προσανατολισµένες στις εξαγωγές ανέφεραν ότι η συνακόλουθη απεριόριστη ευθύνη
των προµηθευτών µπορεί να συνεπάγεται πολύ υψηλούς εµπορικούς κινδύνους, οι
οποίοι αποθαρρύνουν ή παρεµποδίζουν την πραγµατοποίηση διασυνοριακών
συναλλαγών.

40. Στο πλαίσιο της συµβατικής ευθύνης, οι συνεισφέροντες τόνισαν επίσης ότι η άγνοια
των ειδικών απαιτήσεων του συναφούς εφαρµοστέου δικαίου στις συµβάσεις
συνεπάγεται συχνά απρόβλεπτα έξοδα. Στα παραδείγµατα περιλαµβάνεται η
υποχρέωση των εµπόρων να κοινοποιούν άµεσα τα ελαττώµατα του ελαττωµατικού
προϊόντος βάσει του γερµανικού Εµπορικού Κώδικα (§ 377), προκειµένου να
διατηρήσουν το δικαίωµά τους για προσφυγή, και η βραχεία προθεσµία (bref délai)
του άρθρου 1648 του γαλλικού Αστικού Κώδικα.

41. Πολλοί συνεισφέροντες αναφέρθηκαν στα προβλήµατα των αποκλίσεων των
εθνικών κανόνων του δικαίου περί συµβάσεων, αφενός, και των κανόνων για τη
µεταβίβαση κυριότητας και τις ασφάλειες επί κινητών πραγµάτων, αφετέρου31. Οι
εθνικοί κανόνες για τη µεταβίβαση της κυριότητας διαφέρουν και, ως εκ τούτου,
διαφέρει και η χρονική στιγµή µεταβίβασης της κυριότητας. Επιπλέον, υπάρχουν
διαφορές ανάλογα µε τη φύση της σύµβασης, η οποία και πάλι διαφέρει στα
επιµέρους εθνικά νοµικά συστήµατα. ∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι η δυνατότητα
επιλογής δικαίου αφορά µόνον τους συµβατικούς κανόνες και όχι τους κανόνες που
εφαρµόζονται στα εµπράγµατα δικαιώµατα, π.χ. στη µεταβίβαση κυριότητας, όπου
το εφαρµοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του τόπου όπου ευρίσκεται το πράγµα (lex rei
sitae). Πολλές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν τον περιορισµό αυτό. Επισηµάνθηκε ότι η
κοινοτική νοµοθεσία32 αντιµετωπίζει το πρόβληµα εν µέρει, προβλέποντας την
εγκυρότητα των ρητρών παρακράτησης της κυριότητας, αλλά δεν προχωρεί
περισσότερο.

                                                
31 Λόγω των προβληµατισµών αυτών, η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα σχετικά µε το θέµα (2002/ ΕΕ S 154-

122573), 9. 8. 2002.
32 Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για την

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 200, 8.8.2000, σ. 35).
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42. Η επιφύλαξη κυριότητας ρυθµίζεται διαφορετικά σε κάθε δικαιοδοσία και η
αποτελεσµατικότητα των συναφών συµβατικών ρητρών διαφέρει ανάλογα. Αυτό
ισχύει ακόµη περισσότερο σε πιθανές επεκτάσεις, όταν η επιφύλαξη κυριότητας
καλύπτει, επίσης, παραδείγµατος χάριν, την απαίτηση της τιµής αγοράς, η οποία
προκύπτει µε τη µεταπώληση των πωληθέντων αγαθών από την αγοραστή33 ή αφορά
προϊόντα που παρασκευάσθηκαν από τα πωληθέντα αγαθά34. Οι επεκτάσεις αυτές
είναι δυνατόν να καλύπτουν επίσης µελλοντικές απαιτήσεις ή, όχι µόνον την τιµή
αγοράς των συγκεκριµένων αγαθών που παραδίδονται στο πλαίσιο συγκεκριµένης
σύµβασης πώλησης, αλλά και όλα τα ληξιπρόθεσµα χρέη του αγοραστή35.

43. Η απόκλιση των κανόνων συνεπάγεται συχνά ότι, στην περίπτωση της πώλησης
πραγµάτων µε επιφύλαξη κυριότητας, η «ασφάλεια» που προβλέπεται από τη
σύµβαση εξαφανίζεται µόλις το υπό εξέταση πράγµα διασχίσει τα σύνορα. Γενικά
παρατηρείται ότι η απόκλιση των κανόνων που αφορούν την παροχή ασφάλειας
συνιστά υψηλό κίνδυνο για τους επιχειρηµατίες στην αγορά. Συνεπεία τούτου, από
την πλευρά της προσφοράς, ο πωλητής είναι αναγκασµένος να αναζητεί άλλες
µορφές εξασφάλισης απαιτήσεων, όπως οι τραπεζικές εγγυήσεις, οι οποίες
κοστίζουν πολύ ακριβότερα και στην πραγµατικότητα δεν µπορούν εξ αρχής να
αποκτηθούν από τις ΜΜΕ. Από την πλευρά της ζήτησης, το αποτέλεσµα είναι ότι η
εµπορική πίστωση που παρέχει ο πωλητής στον αγοραστή θα είναι ακριβότερη,
καθώς ο κίνδυνος του πωλητή αυξάνει ή µειώνεται σηµαντικά ανάλογα µε την
ύπαρξη ασφάλειας επί της κυριότητας και µε τη νοµική ισχύ της. Ο κίνδυνος αυτός
είναι δυνατόν να αρθεί εν µέρει µόνον µε δαπανηρές νοµικές γνωµοδοτήσεις.

44. Παρόµοια προβλήµατα αναφέρθηκαν στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών για την παραχώρηση διασυνοριακής πίστωσης, η οποία είναι δυνατή
µόνον εφόσον οι αντίστοιχοι τίτλοι είναι εγγυηµένοι. Επισηµάνθηκε ότι η εξέταση
του κύρους της διασυνοριακής µεταβίβασης τίτλων απαιτεί δαπανηρή σε βάθος
νοµική εµπειρογνωµοσύνη, η οποία αποθαρρύνει ή αποτρέπει την πραγµατοποίηση
τέτοιων διασυνοριακών συναλλαγών. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η εξέταση αυτή
είναι µάλλον χρονοβόρα, γεγονός το οποίο, σε περιπτώσεις διασυνοριακών
συναλλαγών για την παροχή χρηµατοδότησης ή για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων
προς αποφυγή αφερεγγυότητας, µπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη
µη υλοποίηση της όλης συναλλαγής.

45. Κυρίως, όµως, ορισµένες ασφάλειες επί κινητών πραγµάτων είναι άγνωστες σε άλλα
κράτη µέλη και εξαφανίζονται εάν τα ασφαλισµένα πράγµατα διασχίσουν τα
σύνορα. Ένα παράδειγµα αφορά τη µεταβίβαση κινητών πραγµάτων βάσει της
συµβατικής συµφωνίας «Sicherungsübereignung» (εξασφαλιστικής µεταβίβασης
κυριότητας κινητού πράγµατος) από τη Γερµανία στην Αυστρία. Οι διαφορές αυτές
επηρεάζουν επίσης αρνητικά το ενδεχόµενο σύναψης διασυνοριακών συµβάσεων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

46. Οι συνεισφέροντες αναφέρθηκαν επίσης σε διαφορές στα εθνικά δίκαια περί
συµβάσεων που αφορούν εκχώρηση απαιτήσεων. Αναφέρθηκε το πρόβληµα των
διαφορών στους κανόνες που αφορούν την πρακτορεία επιχειρηµατικών

                                                
33 Σύµφωνα µε τους συνεισφέροντες, οι ρήτρες αυτές φαίνεται να ισχύουν µόνον στη Γαλλία και στη

Γερµανία.
34 Σύµφωνα µε τους συνεισφέροντες, οι ρήτρες αυτές φαίνεται να ισχύουν µόνον στη Γερµανία.
35 Σύµφωνα µε τους συνεισφέροντες, αυτές οι λεγόµενες ρήτρες «all-monies» φαίνεται να ισχύουν µόνον

στο Ηνωµένο Βασίλειο και στη Γερµανία.
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απαιτήσεων, καθώς η εκχώρηση απαιτήσεων συνιστά σηµαντικό µέσον για τη
χρηµατοδότηση των εξαγωγωγών. Ειδικότερα, ορισµένα κράτη µέλη περιορίζουν
την εκχώρηση µελλοντικών απαιτήσεων ή τη συλλήβδην εκχώρηση απαιτήσεων,
ενώ άλλα ακολουθούν πολύ πιο φιλελεύθερη στάση στα θέµατα αυτά. Ως εκ τούτου,
ο κλάδος της πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων αντιµετωπίζει σοβαρά
εµπόδια σε ορισµένα κράτη µέλη, ενώ ενθαρρύνεται από τη νοµοθεσία άλλων
κρατών µελών, γεγονός που είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του
ανταγωνισµού. Παρόµοιες διαφορές υπάρχουν όσον αφορά την ισχύ ρητρών που
περιέχονται σε συµβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες απαγορεύουν
την εκχώρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από τις εν λόγω συµβάσεις. Οι
συνεισφέροντες τόνισαν ότι οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων
εµποδίζονται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους εκτός του κράτους µέλους όπου είναι
εγκατεστηµένες µε χρήση ενιαίας σύµβασης σε όλη την ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση,
πρέπει να προβαίνουν σε πολύ προσεκτική ανάλυση των διαφορετικών εθνικών
νοµοθεσιών.

47. Στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ορισµένοι συνεισφέροντες
ανέφεραν ότι οι εταιρίες δεν είναι σε θέση να παράσχουν, ή αποθαρρύνονται από το
να παράσχουν, διασυνοριακές χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, επειδή τα προϊόντα
σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τοπικής έννοµης τάξης ή επειδή η
επιβολή διαφορετικών απαιτήσεων από άλλες έννοµες τάξεις συνεπάγεται
υπερβολικά έξοδα ή απαράδεκτη ανασφάλεια δικαίου. Εάν, παρ’όλα αυτά, µία
εταιρία αποφασίσει να πραγµατοποιήσει διασυνοριακές πωλήσεις, θα βρεθεί
αντιµέτωπη µε σοβαρά ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα σε σύγκριση µε τους
εγχώριους παροχείς ανάλογων υπηρεσιών. Η επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου στις
συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων συνιστά µερική µόνον λύση στο πρόβληµα.

48. Τα ίδια προβλήµατα προκύπτουν ειδικότερα µε τις ασφαλιστικές συµβάσεις.
Σύµφωνα µε τους συνεισφέροντες, η ποικιλία των εθνικών ρυθµίσεων που διέπουν
τις συµβάσεις ασφάλειας ζωής, τις συµβάσεις ασφάλισης ζηµιών για µαζικούς
κινδύνους και τις συµβάσεις υποχρεωτικής ασφάλισης συνιστούν εµπόδιο στην
ανάπτυξη διασυνοριακών ασφαλιστικών συναλλαγών. Η ελκυστικότητα ορισµένων
συµβάσεων σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται να εκλείψει σε διασυνοριακές καταστάσεις,
στις οποίες οι εν λόγω συµβάσεις πρέπει να συµµορφώνονται µε διαφορετικές
κανονιστικές απαιτήσεις. Το πρόβληµα όσον αφορά την ασφάλιση ζηµιών για
υψηλούς κινδύνους είναι δυνατόν να περιοριστεί µε ρήτρες επιλογής του
εφαρµοστέου δικαίου. Ωστόσο, οι ρήτρες αυτές δεν επιτρέπονται στις άλλες
περιπτώσεις. Η κατάρτιση µίας ενιαίας ασφαλιστικής σύµβασης που θα µπορεί να
διατίθεται µε τους ίδιους όρους στις διάφορες ευρωπαϊκές αγορές έχει αποδειχθεί
αδύνατη στην πράξη.

49. Στον τοµέα των ενδοµεταφορών, δηλαδή των υπηρεσιών οδικών µεταφορών που
πραγµατοποιούνται σε ένα κράτος µέλος από µεταφορέα εγκατεστηµένο σε άλλο
κράτος µέλος, αναφέρθηκε ότι ορισµένα κράτη µέλη υποδοχής36 αποκλείουν το
ενδεχόµενο επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου και επιµένουν στην εφαρµογή των

                                                
36 Πρβλ. άρθρο 4 του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 12/98 της 11ης ∆εκεµβρίου για τον

καθορισµό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές µεταφορές επιβατών σε ένα
κράτος µέλος µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σε αυτό (ΕΕ L 4, 8.1.1998, σ. 10) και πρβλ. κανονισµό
του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 της 25ης Οκτωβρίου 1993 για τον καθορισµό των όρων υπό τους
οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σ’ ένα κράτος µέλος
µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σ’ αυτό (ΕΕ L 279, 12.11.1993, σ. 1).
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εθνικών διατάξεών τους. Ως εκ τούτου, η επακόλουθη απόκλιση των καθεστώτων
ευθύνης όχι µόνον συνεπάγεται υψηλό κόστος ασφάλισης, το οποίο συνήθως
αυξάνει το κόστος των ενδοµεταφορών, αλλά ενδέχεται επίσης να προκαλέσει
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.

50. Στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών, πολλές επιχειρήσεις παραπονούνται
για τη µεγάλη ποικιλία των εθνικών καθεστώτων, η οποία δηµιουργεί εµπόδια στις
διασυνοριακές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Αυτό οφείλεται
κυρίως στο γεγονός ότι οι κοινοτικές οδηγίες στον τοµέα αυτό βασίζονται στην αρχή
της ελάχιστης εναρµόνισης, ώστε να επιτρέπουν στα κράτη µέλη να διατηρούν τους
κανόνες εκείνους που είναι ευνοϊκότεροι για τους καταναλωτές σε σχέση µε τους
προβλεπόµενους από την κοινοτική νοµοθεσία. Μολονότι η κοινοτική νοµοθεσία
συνέβαλε στην επίτευξη κάποιου βαθµού σύγκλισης, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν
να δυσκολεύονται να αναπτύξουν στρατηγικές διανοµής που να µπορούν να
εφαρµοσθούν στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, λόγω των αποκλίσεων των
κανόνων των κρατών µελών που υπερβαίνουν την ελάχιστη εναρµόνιση που απαιτεί
το κοινοτικό δίκαιο. Πέραν τούτου, οι κανόνες για την προστασία των
καταναλωτών, ακόµη και όταν υπερβαίνουν τον ελάχιστο βαθµό εναρµόνισης, είναι
συχνά υποχρεωτικοί και επεκτείνονται ενίοτε ακόµη και στις σχέσεις µεταξύ
επιχειρήσεων.

51. Τα προαναφερθέντα προβλήµατα προσδιορίσθηκαν από τους ενδιαφερόµενους
φορείς που συµµετείχαν στη διαβούλευση σε συνέχεια της ανακοίνωσης της
Επιτροπής σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων. Στην επόµενη ενότητα,
η Επιτροπή παρουσιάζει προτάσεις συνδυασµού κανονιστικών και µη κανονιστικών
προσεγγίσεων για την αντιµετώπιση ορισµένων από τα εν λόγω προβλήµατα. Οι
εισηγήσεις αυτές πρέπει να εξετασθούν υπό το πρίσµα των περιορισµένων
συµβολών που ελήφθησαν κατά τη διαβούλευση.

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

52. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η Συνθήκη ΕΚ είναι δυνατόν να παρέχει ήδη τη νοµική
βάση για την επίλυση των προβληµάτων που προσδιορίσθηκαν, µολονότι το παρόν
σχέδιο δράσης δεν τοποθετείται ως προς τη συµβατότητα των εµποδίων που
αναφέρθηκαν µε το κοινοτικό δίκαιο. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να
απαιτούνται κανονιστικές και µη κανονιστικές λύσεις. Όπως υπενθύµισε η Επιτροπή
στο πρόσφατο σχέδιο δράσης «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος», εκτός από τις κανονιστικές πράξεις (κανονισµοί, οδηγίες,
συστάσεις) υπάρχουν και άλλα µέσα, τα οποία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης,
απλουστεύοντας ταυτόχρονα τις νοµοθετικές διαδικασίες και την ίδια τη νοµοθεσία
(από κοινού ρύθµιση, αυτορρύθµιση, εθελοντικές κλαδικές συµφωνίες, µέθοδος του
ανοικτού συντονισµού, χρηµατοδοτικές παρεµβάσεις, εκστρατείες ενηµέρωσης)37. Η
Επιτροπή αντιλαµβάνεται ότι αυτός ο συνδυασµός κανονιστικών και µη
κανονιστικών µέτρων δεν πρόκειται να επιλύσει όλα τα προβλήµατα που
αναφέρθηκαν. Ωστόσο, θα παράσχει λύση σε ορισµένα από αυτά.

                                                
37 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Σχέδιο δράσης «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού

περιβάλλοντος», 5.6.2002. COM (2002) 278 τελικό, σ. 3.



18

53. Οι προτεινόµενες λύσεις δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν εντός του αυτού
χρονικού πλαισίου. Σε ορισµένους τοµείς, έχουν ήδη αναληφθεί ή πρόκειται να
αναληφθούν σύντοµα πρωτοβουλίες για την ενηµέρωση ισχυουσών οδηγιών ή για
την πρόταση νέων οδηγιών. Τα µέτρα για την προώθηση τυποποιηµένων
συµβατικών όρων µπορούν να δροµολογηθούν σε ένα έτος. Η δηµιουργία ενός
κοινού πλαισίου αναφοράς συνιστά ενδιάµεσο βήµα στην προσπάθεια βελτίωσης της
ποιότητας του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων. Θα
απαιτηθεί έρευνα και εκτενής συµβολή εκ µέρους όλων των ενδιαφεροµένων. Η
έρευνα θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του έκτου προγράµµατος πλαισίου για την
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, θα εξαρτηθεί από τη χρονική
στιγµή της προκήρυξης της αντίστοιχης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Σε κάθε
περίπτωση, τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής αναµένονται εντός τριών ετών από
την έναρξή της.

54. Η βελτίωση του υφιστάµενου και του µελλοντικού κεκτηµένου συνιστά βασική
δράση. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του
υφιστάµενου κεκτηµένου38 και αναµένει ότι το κοινό πλαίσιο αναφοράς, όταν θα
είναι διαθέσιµο και στο βαθµό που θα είναι συναφές, θα αποβεί καθοριστικής
σηµασίας στο θέµα αυτό. Ο προβληµατισµός για τη θέσπιση µίας µη υποχρεωτικής
πράξης θα ξεκινήσει µε το παρόν σχέδιο δράσης και θα αναπτύσσεται παράλληλα µε
την όλη διαδικασία. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης της Επιτροπής πρέπει να
αναµένονται αφού ολοκληρωθεί το κοινό πλαίσιο αναφοράς.

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

55. Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα συµπεράσµατα της έως σήµερα διαβούλευσης
είναι ότι η ΕΕ µπορεί να συνεχίσει την προσέγγιση ανά τοµέα. Ωστόσο, στις
διαβουλεύσεις τονίσθηκε επίσης η αναγκαιότητα αύξησης της συνοχής του
υφιστάµενου κεκτηµένου στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων και αποφυγής
αντιφάσεων στο νέο κεκτηµένο. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει
ορισµένα µέτρα µε στόχο την αύξηση της συνοχής του κοινοτικού κεκτηµένου στον
τοµέα του δικαίου των συµβάσεων, ειδικότερα βελτιώνοντας την ποιότητα της
νοµοθεσίας.

56. Στόχος είναι η επίτευξη ενός κεκτηµένου στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου περί
συµβάσεων, το οποίο θα εµφανίζει υψηλό βαθµό συνοχής τόσο στην εκπόνηση όσο
και στην υλοποίηση και την εφαρµογή του. Ωστόσο, εάν οι διαφορές µεταξύ των
διατάξεων των οδηγιών οφείλονται στις διαφορές στα προβλήµατα που επιδιώκουν
να επιλύσουν οι εν λόγω οδηγίες, η παρέµβαση δεν είναι απαραίτητη. Οι διαφορές
σε όρους και έννοιες, οι οποίες δεν οφείλονται στις διαφορές στα προβλήµατα που
εξετάζονται, πρέπει να εξαλειφθούν.

57. Η βελτίωση του κοινοτικού κεκτηµένου αναµένεται να ενισχύσει την ενιαία
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου και να διευκολύνει την εύρυθµη λειτουργία των
διασυνοριακών συναλλαγών και, ως εκ τούτου, την ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς. Παραδείγµατος χάριν, αναµένεται να αποτρέψει τη διαφορετική µεταχείριση

                                                
38 Πρβλ., παραδείγµατος χάριν, την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το

Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Στρατηγική
για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006, COM(2002) 208 τελικό (ΕΕ C 137, 8.6.2002),
σ. 7.
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παρόµοιων καταστάσεων, χωρίς εύλογη αιτιολόγηση για την εν λόγω διαφορετική
µεταχείριση. Αναµένεται επίσης να αποτρέψει τα αντιφατικά αποτελέσµατα και να
συµβάλει στον ορισµό αφηρηµένων νοµικών όρων µε συνεπή τρόπο, καθιστώντας
δυνατή τη χρήση του ίδιου αφηρηµένου όρου µε την ίδια σηµασία για τους σκοπούς
διαφόρων οδηγιών. Εποµένως, αναµένεται να συνεισφέρει έµµεσα στην εξάλειψη
του κατακερµατισµού των εθνικών δικαίων περί συµβάσεων και να προωθήσει τη
συνεπή εφαρµογή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το κεκτηµένο θα ανταποκρίνεται
στην αναγκαιότητα ενιαίας εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, όπως όρισε το
∆ικαστήριο39.

58. Στο βαθµό του δυνατού, η Επιτροπή θα επιδιώξει να επιτύχει υψηλό βαθµό συνοχής
στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων. Όταν θα είναι διαθέσιµο το κοινό πλαίσιο
αναφοράς, η Επιτροπή θα το χρησιµοποιεί, όποτε είναι δυνατόν και αρµόζει, και θα
περιλαµβάνει τις αντίστοιχες διατάξεις του στις νοµοθετικές προτάσεις της.

4.1.1. Κοινό πλαίσιο αναφοράς

59. Η Επιτροπή θεωρεί το κοινό πλαίσιο αναφοράς, που θα θεσπίζει κοινές αρχές και
ορολογία στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων, ως σηµαντικό βήµα
για τη βελτίωση του κεκτηµένου στον εν λόγω τοµέα. Το κοινό πλαίσιο αναφοράς
θα είναι ένα έγγραφο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι και αναµένεται να
συνδράµει τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας στην προσπάθειά τους να
διασφαλίσουν µεγαλύτερη συνοχή του υφιστάµενου και του µελλοντικού
κεκτηµένου στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων. Το εν λόγω
πλαίσιο αναφοράς αναµένεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες
των οικονοµικών παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, στόχος της οποίας είναι να
γίνει η δυναµικότερη οικονοµία του κόσµου40.

60. Εάν το κοινό πλαίσιο αναφοράς τύχει ευρείας αποδοχής ως το πρότυπο στον τοµέα
του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες
των οικονοµικών παραγόντων, αναµένεται επίσης να αποτελέσει σηµείο αναφοράς
για τους εθνικούς νοµοθέτες της ΕΕ και πιθανώς ορισµένων τρίτων χωρών, κάθε
φορά που θα επιδιώκουν να θεσπίσουν νέους κανόνες στον τοµέα του δικαίου των
συµβάσεων ή να τροποποιήσουν τους ήδη ισχύοντες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το
πλαίσιο αναφοράς ενδέχεται να µειώσει τις αποκλίσεις µεταξύ των δικαίων περί
συµβάσεων στην ΕΕ.

61. Σκοπός των ακόλουθων παρατηρήσεων είναι να παράσχουν κάποιες ενδείξεις
σχετικά µε τους στόχους, τους τοµείς που θα καλυφθούν και τις οργανωτικές πτυχές
του κοινού πλαισίου αναφοράς.

62. α) Όπως προαναφέρθηκε, οι στόχοι του κοινού πλαισίου αναφοράς είναι τρεις.
Πρώτον, η Επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιήσει το εν λόγω κοινό πλαίσιο αναφοράς
στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων κατά την αναθεώρηση του υφιστάµενου
κεκτηµένου και όταν προτείνονται νέα µέτρα. Αναµένεται να παράσχει τις βέλτιστες
λύσεις όσον αφορά την κοινή ορολογία και τους κοινούς κανόνες, δηλαδή τον
ορισµό θεµελιωδών εννοιών και αφηρηµένων όρων, όπως «σύµβαση» και «ζηµία»,

                                                
39 Βλέπε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, αιτιολογική

σκέψη 34, και τις αναφορές στη συναφή νοµολογία του ∆ικαστηρίου.
40 Πρβλ. τα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, 23 και 24

Μαρτίου 2000.
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και τον καθορισµό των κανόνων που εφαρµόζονται, παραδείγµατος χάριν, σε
περίπτωση µη εκτέλεσης συµβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κατευθυντήρια αρχή πρέπει
να είναι η συµβατική ελευθερία˙ περιορισµοί πρέπει να προβλέπονται µόνον όταν
είναι εύλογοι. Στόχος είναι η επίτευξη, στο βαθµό του δυνατού, ενός συνεκτικού
κεκτηµένου στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων, βασισµένου σε
κοινούς βασικούς κανόνες και ορολογία. ∆εύτερον, το κοινό πλαίσιο αναφοράς
πρέπει να καταστεί µέσο για την επίτευξη υψηλότερου βαθµού σύγκλισης µεταξύ
των δικαίων περί συµβάσεων των κρατών µελών και πιθανώς ορισµένων τρίτων
χωρών. Τρίτον, ο προβληµατισµός της Επιτροπής, σχετικά µε το κατά πόσον είναι
δυνατόν να απαιτηθούν µη τοµεακά µέτρα, όπως µία µη υποχρεωτική πράξη, για την
επίλυση προβληµάτων στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων, θα
βασιστεί στο κοινό πλαίσιο αναφοράς.

63. β) Προκειµένου να διασφαλίζεται ότι το κοινό πλαίσιο αναφοράς ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των οικονοµικών παραγόντων και παρέχει ένα πρότυπο για τις
κανονιστικές προσεγγίσεις στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων, η Επιτροπή
προτίθεται να χρηµατοδοτήσει εκτενή έρευνα στον εν λόγω τοµέα. Οι τοµείς που θα
καλυφθούν από τις ερευνητικές δραστηριότητες και το περιεχόµενό τους
προκύπτουν από τους στόχους. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα επικεντρωθούν
στους τοµείς που καλύπτονται στο παρόν σχέδιο δράσης καθώς και στην
ανακοίνωση της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων41.

Μολονότι οι λεπτοµέρειές του θα αποφασισθούν µε βάση την έρευνα και τις συµβολές
οικονοµικών παραγόντων, το κοινό πλαίσιο αναφοράς αναµένεται να περιέχει τα εξής
στοιχεία:

� Θα αφορά κυρίως το δίκαιο των συµβάσεων, και ειδικότερα τους συναφείς τύπους
διασυνοριακών συµβάσεων, όπως συµβάσεις πώλησης και συµβάσεις παροχής υπηρεσιών.

� Θα καλύπτονται οι γενικοί κανόνες που αφορούν τη σύναψη, το κύρος και την ερµηνεία
των συµβάσεων, την εκτέλεση, τη µη εκτέλεση και τα ένδικα βοηθήµατα, καθώς και οι
κανόνες για τις εµπράγµατες ασφάλειες σε κινητά πράγµατα και το δίκαιο περί
αδικαιολόγητου πλουτισµού.

Πρέπει να ληφθούν κυρίως υπόψη αρκετές βασικές πηγές:

� Πρέπει να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες εθνικές έννοµες τάξεις, προκειµένου να
εξευρεθούν πιθανοί κοινοί παρονοµαστές, να αναπτυχθούν κοινές αρχές και, όπου
αρµόζει, να προσδιορισθούν βέλτιστες λύσεις.

� Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ληφθεί υπόψη η νοµολογία εθνικών δικαστηρίων, ιδίως των
ανώτατων δικαστηρίων, και η καθιερωµένη συµβατική πρακτική.

                                                
41 Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ζήτησαν να πραγµατοποιηθούν επίσης έρευνες

στους τοµείς του δικαίου περί αδικοπραξιών και του δικαίου περί ιδιοκτησίας, προκειµένου να
διαπιστωθεί κατά πόσο οι διαφορές στο δίκαιο των κρατών µελών στους τοµείς αυτούς συνιστούν
εµπόδια στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στην πράξη. Σε συνέχεια των αιτηµάτων
αυτών, η Επιτροπή προκήρυξε διαγωνισµό για µία µελέτη που θα εξετάζει τους τοµείς αυτούς (2002/
ΕΕ S 154-122573), 9.8.2002).
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� Πρέπει να αναλυθούν το υφιστάµενο κοινοτικό κεκτηµένο και οι συναφείς δεσµευτικές
διεθνείς πράξεις, και κυρίως η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις
κινητών πραγµάτων42.

64. Το παρόν σχέδιο δράσης δεν έχει ως αντικείµενο την επεξεργασία των αρχών ή της
ορολογίας που θα περιλαµβάνονται στο κοινό πλαίσιο αναφοράς. Σε κάθε
περίπτωση, το περιεχόµενο του κοινού πλαισίου αναφοράς καθορίζεται από τους
στόχους του. Πρώτος στόχος είναι η βελτίωση και η απλούστευση του υπάρχοντος
κεκτηµένου και η διασφάλιση της συνοχής του µελλοντικού κεκτηµένου. Αυτό
σηµαίνει ότι το κοινό πλαίσιο αναφοράς πρέπει να παρέχει κοινές λύσεις στα
προβλήµατα του κεκτηµένου. Αυτό θα µπορούσε να αφορά, παραδείγµατος χάριν,
προβλήµατα συνοχής ή τη χρήση αφηρηµένων όρων στο κοινοτικό δίκαιο χωρίς
ορισµό, οι οποίοι ενδέχεται να αποτελούν νοµική έννοια για την οποία ισχύουν
διαφορετικοί κανόνες σε κάθε εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, το κοινό πλαίσιο αναφοράς
θα καταστήσει δυνατόν τον προσδιορισµό κοινής ορολογίας για ειδικές θεµελιώδεις
έννοιες ή την πρόταση βέλτιστων λύσεων για την επίλυση τυπικών προβληµάτων
στο µελλοντικό κεκτηµένο. Τέλος, το κοινό πλαίσιο αναφοράς θα αποτελέσει τη
βάση για περαιτέρω προβληµατισµό σχετικά µε τη θέσπιση µίας µη υποχρεωτικής
πράξης στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό,
ενδέχεται να αποτελέσει προσπάθεια διατύπωσης σχετικών αρχών και κανόνων.

65. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα προβλέπουν την αξιολόγηση των οικονοµικών
συνεπειών των αποτελεσµάτων για τους οικονοµικούς παράγοντες, δηλαδή για τη
βιοµηχανία, τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, τους νοµικούς και τους
καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή προτίθεται να διεξάγει εκτενείς
διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε το σχέδιο του κοινού
πλαισίου αναφοράς, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των οικονοµικών παραγόντων.

66. γ) Όσον αφορά τις οργανωτικές πτυχές, πρέπει να τονισθεί ότι, στον τοµέα των
ερευνητικών δραστηριοτήτων, η Επιτροπή δεν πρόκειται να «εφεύρει και πάλι τον
τροχό». Αντιθέτως, αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε στον τοµέα του
ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων τέτοια συγκέντρωση τρεχουσών ερευνητικών
δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει απαραιτήτως να
συνεχισθούν και να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Συνεπώς, κύριος στόχος είναι ο
συνδυασµός και ο συντονισµός της τρέχουσας έρευνας, προκειµένου να ενταχθεί σε
ένα κοινό πλαίσιο ακολουθώντας διάφορες ευρείες προσεγγίσεις.

67. Μόνον στις περιπτώσεις στις οποίες η τρέχουσα έρευνα δεν καλύπτει όλους τους
σχετικούς τοµείς θα ήταν επιθυµητό να πραγµατοποιηθούν νέες ερευνητικές
δραστηριότητες για την κάλυψη των κενών. Επιπλέον, η κάλυψη των
προαναφερθέντων τοµέων δεν αποκλείει το γεγονός τα τρέχοντα ερευνητικά σχέδια
να υπερβούν τους τοµείς αυτούς, καθώς ενδέχεται να συνδέονται υποχρεωτικά µε
άλλους τοµείς, όπως το δίκαιο της κυριότητας και το δίκαιο των αδικοπραξιών.

68. Οι ερευνητικές δραστηριότητες στον προαναφερθέντα τοµέα είναι δυνατόν να
υποστηριχθούν από το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογική

                                                
42 Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγµάτων της 11ης Απριλίου

1980.
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ανάπτυξη (6ο ΠΠ)43. Στο πρόγραµµα για την «Ολοκλήρωση», η θεµατική
προτεραιότητα 7 «Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης»
παρουσιάζει το αναλυτικό και εννοιολογικό πλαίσιο του εγχειρήµατος αυτού.
Προβλέπεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου
των συµβάσεων θα περιλαµβάνονται σε µία από τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων που θα δηµοσιευθούν για την εν λόγω προτεραιότητα. Λαµβανοµένων
υπόψη των όσων διακυβεύονται, για την εφαρµογή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί
κάποιο από τα νέα µέσα που προβλέπονται στο 6ο ΠΠ, για την περαιτέρω
διάρθρωση και ολοκλήρωση των ερευνητικών προσπαθειών στον τοµέα αυτό.

4.1.2. Υψηλή ποιότητα και συνοχή του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα του δικαίου
των συµβάσεων

69. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος44, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση υψηλών προτύπων
όσον αφορά την ποιότητα και τη συνοχή στο σύνολο της νοµοθετικής διαδικασίας.

70. Συνεπώς, το µέτρο αυτό εντάσσεται στη συνολική στρατηγική των θεσµικών
οργάνων της ΕΕ, στόχος της οποίας είναι η απλούστευση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας της κοινοτικής νοµοθεσίας. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας έδωσε εντολή στην Επιτροπή45, η οποία
επιβεβαιώθηκε στις συνόδους της Στοκχόλµης, του Λάακεν και της Βαρκελώνης46,
να παρουσιάσει µία συντονισµένη στρατηγική για περαιτέρω δράση µε στόχο την
απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος. Από το 2001 και µετά, η Επιτροπή
συµµετέχει σε ευρεία διαδικασία διαβούλευσης µε τα λοιπά θεσµικά όργανα και τα
κράτη µέλη, µε τα οποία µοιράζεται την ευθύνη για την ποιότητα της κοινοτικής
νοµοθεσίας. Έχει ξεκινήσει σηµαντικός διάλογος µε στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της απλότητας των κανονιστικών πράξεων
καθώς και τη διαβούλευση µε την κοινωνία των πολιτών και τη συµµετοχή της στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ.

71. Στο πλαίσιο αυτό, η Λευκή Βίβλος για τη διακυβέρνηση, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο
του 200147, σε συνδυασµό µε το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος, αποτελεί δυναµική εκδήλωση της πολιτικής βούλησης για
µεταρρύθµιση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος. Η Λευκή Βίβλος για τη
διακυβέρνηση τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να µεριµνά συνεχώς για τη
βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των κανονιστικών πράξεων
καθώς και την απλούστευσή τους»48. Το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του

                                                
43 Απόφαση 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002

για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και
στην καινοτοµία (ΕΕ L 232, 29.8.2002, σ. 1).

44 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Σχέδιο δράσης «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος», σ. 15.

45 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, 23 και 24 Μαρτίου 2000, SN
(2000) 100, σ. 6.

46 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, 23 και 24 Μαρτίου 2001, SN
(2001) 100, σ. 5˙ συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν, 14 και 15
∆εκεµβρίου 2001, SN (2001) 300, σ. 1˙ συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Βαρκελώνης, 15 και 16 Μαρτίου 2002, SN (2002) 100, σ. 7.

47 Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Μία Λευκή Βίβλος COM (2001) 428 τελικό.
48 Βλέπε υποσηµείωση 19, σ. 20.
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ρυθµιστικού περιβάλλοντος επιδιώκει µεταξύ άλλων τη βελτίωση της ποιότητας των
νοµοθετικών προτάσεων. Αναφέρει ότι «η απλούστευση και η βελτίωση του
ρυθµιστικού περιβάλλοντος αποβλέπουν στη µεγαλύτερη προσαρµογή της
κοινοτικής νοµοθεσίας στα προβλήµατα που ανακύπτουν, στην πρόκληση της
διεύρυνσης, στις τεχνικές και τοπικές συνθήκες … Με µια λιγότερο πολύπλοκη
σύνταξη, η κοινοτική νοµοθεσία θα εφαρµόζεται ευκολότερα από τα κράτη µέλη και
τους ενδιαφερόµενους παράγοντες και θα είναι πιο κατανοητή και προσπελάσιµη
από όλους. Εφόσον συνδυάζεται µε τη βελτίωση των νοµοθετικών διαδικασιών και
των θεσµικών πρακτικών, µια τέτοια δράση αναµένεται να αποφέρει εξοικονόµηση
χρόνου και µείωση των δαπανών για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις δηµόσιες
υπηρεσίες. Ο τελικός στόχος είναι να διατηρηθεί µεγάλη ασφάλεια δικαίου στην
επικράτεια µιας σύντοµα διευρυµένης Ένωσης, να επιτραπεί η τόνωση του
δυναµισµού των οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η
αξιοπιστία της κοινοτικής δράσης ενώπιον των πολιτών» 49.

72. Ήδη στην ανακοίνωσή της σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων η
Επιτροπή ανέφερε ότι «η βελτίωση της ποιότητας της ήδη υφιστάµενης νοµοθεσίας
απαιτεί κατ’ αρχήν τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων πράξεων. Η Επιτροπή
προτίθεται να αξιοποιήσει τις ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την ενοποίηση,
την κωδικοποίηση και τη µεταρρύθµιση υφιστάµενων πράξεων, που στοχεύει στη
διαφάνεια και τη σαφήνεια. Μπορεί επίσης να εξετασθεί και η ποιότητα της
σύνταξης: η παρουσίαση και η ορολογία µπορούν να εναρµονισθούν περισσότερο.
Εκτός από τις αλλαγές αυτές, όσον αφορά την παρουσίαση νοµικών κειµένων,
πρέπει οι προσπάθειες να εστιάζονται συστηµατικά στην απλοποίηση και τη
διασαφήνιση του περιεχοµένου της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Τέλος, η Επιτροπή θα
αξιολογήσει τις επιδράσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας και θα τροποποιήσει
υφιστάµενες πράξεις, εφόσον χρειασθεί»50

.

73. Στην ανακοίνωσή της «Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών» για το
2002-200651, η Επιτροπή τόνισε την αναγκαιότητα µεγαλύτερης σύγκλισης του
καταναλωτικού δικαίου στην ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται ειδικότερα την
αναθεώρηση του ισχύοντος δικαίου περί συµβάσεων που αφορά τους καταναλωτές,
ώστε να αρθούν οι υπάρχουσες αντιφάσεις, να καλυφθούν τα κενά και να
απλουστευθεί η νοµοθεσία.

74. Προκειµένου να διασφαλίζεται συνοχή στο νοµοθετικό πλαίσιο για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, η Επιτροπή ανέφερε ότι θα χαράξει µία πολιτική σε
τρία επίπεδα ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθµός σύγκλισης όσον αφορά τους
κανόνες προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών. Το τρίτο επίπεδο
προβλέπει επανεξέταση των εθνικών κανόνων σχετικά µε τις συµβάσεις
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µε το ευρύ κοινό52. Όπως τονίσθηκε επίσης στη
διαβούλευση, οι συµβάσεις διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες – ιδίως στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τοµέα.

                                                
49 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Σχέδιο δράσης «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού

περιβάλλοντος», σ. 3.
50 Βλέπε υποσηµειώσεις 19, 21.
51 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των
καταναλωτών 2002-2006, σ. 7.

52 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ηλεκτρονικό εµπόριο
και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες», COM (2001) 66 τελικό, σ. 10.
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Πράγµατι, στους τοµείς αυτούς οι υπηρεσίες συνίστανται συχνά σε όρους και
προϋποθέσεις που διατυπώνονται σε µία σύµβαση. Όλα αυτά τα χρόνια, τα κράτη
µέλη ανέπτυξαν κανόνες, που επιδρούν στους όρους και στις προϋποθέσεις και που
ενδέχεται να περιλαµβάνονται ή να µην περιλαµβάνονται σε µία ασφαλιστική
σύµβαση ή σε άλλη σύµβαση παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο βαθµό
που διαφέρουν, οι κανόνες αυτοί ενδέχεται να επιδρούν στα προϊόντα που αποτελούν
αντικείµενο διασυνοριακής συναλλαγής. Ενδέχεται να απαιτηθεί περαιτέρω
σύγκλιση των µέτρων προστασίας των καταναλωτών, προκειµένου να συνδυαστεί η
ανάγκη µεγαλύτερης οµοιογένειας µεταξύ των εθνικών κανόνων µε την ανάγκη
διατήρησης της καινοτοµίας και της ευρείας επιλογής όσον αφορά τα προϊόντα53. Η
βελτίωση της ποιότητας του κεκτηµένου και η αύξηση της συνοχής του54, όσον
αφορά το δίκαιο των συµβάσεων, είναι συνεπώς βασική πρωτοβουλία στο πλαίσιο
αυτό και θα µπορούσε να αποτελεί δράση συνέχειας στο σχέδιο δράσης για τη
βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος.

75. Με το µέτρο αυτό συµφωνούν πλήρως τα λοιπά θεσµικά όργανα της ΕΕ καθώς και η
κοινωνία των πολιτών. Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν τονίσει
την αναγκαιότητα συνοχής, βελτίωσης και ενοποίησης του υφιστάµενου κοινοτικού
κεκτηµένου. Από τη διαβούλευση που ξεκίνησε η Επιτροπή προκύπτει επίσης ότι το
µέτρο αυτό υποστηρίζεται σχεδόν οµόφωνα από όλους τους συνεισφέροντες, και
ειδικότερα από τη βιοµηχανία και τους νοµικούς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί
ότι η διασφάλιση της συνοχής και της συνέπειας του υφιστάµενου και του
µελλοντικού κεκτηµένου είναι µία προτεραιότητα που πρέπει να εξετασθεί σύντοµα.

76. Για την επίλυση του προβλήµατος αυτού, πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή της
κοινοτικής νοµοθεσίας υπό το πρίσµα των προβληµάτων που προσδιορίσθηκαν.
Αυτό σηµαίνει ειδικότερα τα εξής:

� άρση των αντιφάσεων που εντοπίσθηκαν στο κοινοτικό δίκαιο των συµβάσεων˙

� επανεξέταση της ποιότητας της σύνταξης˙

� απλούστευση και αποσαφήνιση της ισχύουσας νοµοθεσίας˙

� προσαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας στις οικονοµικές, εµπορικές και άλλες
εξελίξεις, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την έκδοσή της˙

� κάλυψη των κενών στην κοινοτική νοµοθεσία, τα οποία οδήγησαν σε
προβλήµατα στην εφαρµογή της.

77. Η ενοποίηση55, η κωδικοποίηση56 και η αναδιατύπωση57 των ισχυουσών πράξεων,
µε έµφαση στη διαφάνεια και τη σαφήνεια, πρέπει να εξετασθούν κατά περίπτωση.

                                                
53 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ηλεκτρονικό

εµπόριο και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, σ. 13.
54 Η τελική έκθεση της οµάδας Mandelkern για τη βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος (σ. 42)

αναγνωρίζει το στόχο αυτό ως ένα από τους κύριους στόχους της νοµικά αποτελεσµατικής ενοποίησης.
55 Η ενοποίηση συνίσταται στη συγκέντρωση σε ένα ενιαίο κείµενο των ισχυουσών διατάξεων µιας

συγκεκριµένης κανονιστικής ρύθµισης, οι οποίες είναι διεσπαρµένες στην πρώτη σχετική νοµική πράξη
και στις µεταγενέστερες πράξεις που την τροποποίησαν.

56 Η κωδικοποίηση συνίσταται σε έκδοση νέας νοµικής πράξεως, η οποία ενσωµατώνει σε ενιαίο κείµενο,
χωρίς να µεταβάλει την ουσία της, µια βασική πράξη και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις της, ενώ η
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78. Μία τέτοια δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους εναρµονισµένους τοµείς, αλλά να
αφορά τους τοµείς που ήδη καλύπτονται, τουλάχιστον µερικώς, από την κοινοτική
νοµοθεσία. Ωστόσο, δεν θα αφορά µόνον το υφιστάµενο κεκτηµένο, αλλά και τα
µελλοντικά µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του συνόλου του κεκτηµένου.

79. Η Επιτροπή προτίθεται να υλοποιήσει τις προαναφερθείσες δράσεις και να υποβάλει
άλλες προτάσεις, όταν προκύπτει ανάγκη για εναρµόνιση ανά τοµέα. Για την
υλοποίηση των δράσεων αυτών προβλέπεται ότι, όποτε είναι δυνατόν και αρµόζει,
θα χρησιµοποιείται ως εργαλείο για την επίτευξη µεγαλύτερης σύγκλισης το κοινό
πλαίσιο αναφοράς. Εποµένως, παραδείγµατος χάριν, το κοινό πλαίσιο αναφοράς θα
µπορούσε να παράσχει ορισµούς ή θεµελιώδεις κανόνες, οι οποίοι θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση του υφιστάµενου κεκτηµένου και να
ενσωµατωθούν στο µελλοντικό κεκτηµένο.

80. Στο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος, η Επιτροπή
εισηγήθηκε να διασφαλίζεται ότι οι ουσιαστικές τροποποιήσεις που γίνονται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σε προτάσεις της Επιτροπής σε πρώτη
ανάγνωση να µη µεταβάλλουν την ποιότητα της ίδιας της νοµοθετικής πράξης.
Τόνισε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση υψηλών προτύπων όσον αφορά την
ποιότητα και τη συνοχή στο σύνολο της νοµοθετικής διαδικασίας58. Ως εκ τούτου,
στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων, το κοινοτικό πλαίσιο
αναφοράς, ως κατευθυντήρια γραµµή, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον από την
Επιτροπή κατά την προετοιµασία των προτάσεών της, αλλά αναµένεται να
αποδειχθεί επίσης χρήσιµο για το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν
προτείνουν τροπολογίες.

4.2. Προώθηση της εκπόνησης τυποποιηµένων συµβατικών όρων στο σύνολο της
ΕΕ

81. Η αρχή της συµβατικής ελευθερίας, ακρογωνιαίος λίθος του δικαίου των συµβάσεων
σε όλα τα κράτη µέλη, παρέχει τη δυνατότητα στα συµβαλλόµενα µέρη να
συνάπτουν τη σύµβαση εκείνη που αρµόζει καλύτερα στις συγκεκριµένες ανάγκες
τους. Η ελευθερία αυτή περιορίζεται από ορισµένες υποχρεωτικές διατάξεις του
δικαίου των συµβάσεων ή από απαιτήσεις που απορρέουν από άλλους νόµους.
Ωστόσο, οι υποχρεωτικές διατάξεις είναι περιορισµένες και τα συµβαλλόµενα µέρη
διαθέτουν πράγµατι µεγάλο βαθµό ελευθερίας κατά τη διαπραγµάτευση των
συµβατικών όρων και προϋποθέσεων που επιθυµούν. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό όταν τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να συνάψουν µία σύµβαση µε
ειδικά χαρακτηριστικά ή µία σύµβαση που καλείται να καλύψει µία περίπλοκη
κατάσταση.

                                                                                                                                                        
νέα νοµική πράξη αντικαθιστά και καταργεί την προηγούµενη. Στις 20 ∆εκεµβρίου 1994 συνήφθη µια
διοργανική συµφωνία σχετικά µε την κωδικοποίηση.

57 Η αναδιατύπωση επιτρέπει την έκδοση ενιαίας νοµικής πράξεως, η οποία επιφέρει τις επιθυµητές
ουσιαστικές τροποποιήσεις, προβαίνει στην κωδικοποίηση των τροποποιήσεων αυτών µε τις διατάξεις
της προηγούµενης πράξεως που παραµένουν αµετάβλητες και, παραλλήλως, καταργεί την εν λόγω
πράξη. Η διοργανική συµφωνία που συνήφθη στις 17 Απριλίου 2002, για µια πλέον
συστηµατοποιηµένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών πράξων (SEC (2001) 1364)
θα διευκολύνει την εφαρµογή αυτής της µεθόδου.

58 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Σχέδιο δράσης «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος», σ. 15.
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82. Παρ’όλα αυτά, στη µεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, και ιδίως στις σχετικά
απλές και συχνά επαναλαµβανόµενες συναλλαγές, τα µέρη ενδιαφέρονται συχνά για
τη χρήση τυποποιηµένων συµβατικών όρων. Η χρήση τυποποιηµένων συµβατικών
όρων απαλλάσσει τα µέρη από το κόστος διαπραγµάτευσης της σύµβασης.

83. Αυτοί οι τυποποιηµένοι όροι διατυπώνονται συχνά από ένα από τα συµβαλλόµενα
µέρη, και ειδικότερα από εκείνο που διαθέτει επαρκή διαπραγµατευτική ισχύ για να
επιβάλλει τους συµβατικούς όρους του, είτε ως πωλητής ή παροχέας υπηρεσιών είτε
ως αγοραστής αγαθών ή υπηρεσιών. Σε άλλες περιπτώσεις, οι τυποποιηµένοι όροι
αναπτύσσονται από οµάδα συµβαλλοµένων µέρων, που αντιπροσωπεύει τη µία
πλευρά στη διαπραγµάτευση της σύµβασης ή σπανιότερα και τις δύο πλευρές, ή
ενδέχεται να αναπτυχθούν από τρίτο µέρος.

84. Μολονότι οι τυποποιηµένοι συµβατικοί όροι και προϋποθέσεις χρησιµοποιούνται
ευρέως, οι περισσότεροι αναπτύχθηκαν από τα µέρη ενός µόνον κράτους µέλους.
Εποµένως, αυτοί οι συµβατικοί όροι ενδέχεται να µην είναι καλά προσαρµοσµένοι
στις ειδικές ανάγκες των διασυνοριακών συναλλαγών. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει
υπόψη πρωτοβουλίες στις οποίες αναπτύχθηκαν τυποποιηµένοι συµβατικοί όροι
ειδικά για διεθνείς συναλλαγές59. Αυτοί οι συµβατικοί όροι χρησιµοποιούνται
ολοένα και περισσότερο και στις συµβάσεις που συνάπτονται στο εσωτερικό των
επιµέρους κρατών µελών.

85. Αυτό αποδεικνύει τη χρησιµότητα των τυποποιηµένων όρων που αναπτύχθηκαν για
χρήση στα διάφορα κράτη µέλη και ειδικότερα στις διασυνοριακές συναλλαγές. Η
Επιτροπή πιστεύει ότι η ευρύτερη ανάπτυξη τέτοιων γενικών όρων και
προϋποθέσεων θα επέλυε ορισµένα από τα εκτεθέντα προβλήµατα και θα
εξουδετέρωνε τα αντικίνητρα που αναφέρθηκαν. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή
προτίθεται να προωθήσει τη θέσπιση αυτών των όρων και προϋποθέσεων µε τους
εξής τρόπους:

α) ∆ιευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε πρωτοβουλίες

86. Ως πρώτο βήµα για την προώθηση της ανάπτυξης τυποποιηµένων όρων και
προϋποθέσεων στο σύνολο της ΕΕ, είναι σηµαντικό να καταρτισθεί κατάλογος των
υπαρχουσών πρωτοβουλιών τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στα κράτη µέλη.
Όταν ο κατάλογος αυτός θα είναι διαθέσιµος, τα µέρη που ενδιαφέρονται να
αναπτύξουν τυποποιηµένους όρους και προϋποθέσεις θα µπορούν να αποκτήσουν
πληροφορίες σχετικά µε παρόµοιες πρωτοβουλίες σε άλλους τοµείς ή στους ίδιους
τοµείς σε άλλα κράτη µέλη. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούν να διδαχθούν από τα
σφάλµατα των άλλων και να επωφεληθούν από τις επιτυχίες τους («βέλτιστες
πρακτικές»). Θα µπορούν επίσης να αποκτήσουν τα στοιχεία (ονόµατα, διευθύνσεις)
των οµολόγων τους σε άλλα κράτη µέλη, οι οποίοι µπορεί να ενδιαφέρονται να
συµµετάσχουν σε µία κοινή προσπάθεια για τη δηµιουργία τυποποιηµένων όρων και
προϋποθέσεων στο σύνολο της ΕΕ.

                                                
59 Παραδείγµατος χάριν, η Orgalime, ευρωπαϊκή εµπορική ένωση στον τοµέα της µεταλλουργίας, της

µηχανολογίας και της ηλεκτρολογίας, ανάπτυξε γενικούς όρους, τυποποιηµένα έντυπα και οδηγούς για
την παροχή πρακτικής συνδροµής σε εταιρίες, κατά την κατάρτιση διαφορετικών τύπων συµβάσεων
που χρησιµοποιούνται συχνά στο διεθνές εµπόριο στους συναφείς τοµείς.



27

87. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να δηµιουργήσει µία ιστοθέση, στην
οποία εταιρίες, ιδιώτες και οργανώσεις θα µπορούν, µε δική τους ευθύνη60, να
κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά µε υφιστάµενες ή σχεδιαζόµενες πρωτοβουλίες
στον τοµέα αυτό. Η Επιτροπή θα καλέσει όλους τους ενδιαφεροµένους (εταιρίες,
ιδιώτες και οργανώσεις) να κοινοποιήσουν τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοθέση
αυτή. Η Επιτροπή προτίθεται να αξιολογήσει τη χρησιµότητα της ιστοθέσης µε τους
χρήστες της 18 µήνες µετά την έναρξη της λειτουργίας της, και ενδέχεται να λάβει
τα κατάλληλα µέτρα.

β) Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τη χρήση τυποποιηµένων όρων και
προϋποθέσεων

88. Η γενική υποστήριξη της Επιτροπής στην εκπόνηση τυποποιηµένων όρων και
προϋποθέσεων στο σύνολο της ΕΕ, αντί της εκπόνησής τους από τα επιµέρους κράτη
µέλη, δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως συλλήβδην έγκριση αυτών των όρων και
προϋποθέσεων. Πράγµατι, οι τυποποιηµένοι όροι και προϋποθέσεις δεν πρέπει να
παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ ούτε να αντιτίθενται στις πολιτικές της. Για το
λόγο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να δηµοσιεύσει κατευθυντήριες γραµµές, µε
στόχο να υπενθυµίσει στους ενδιαφεροµένους (εταιρίες, ιδιώτες και οργανώσεις) ότι
υπάρχουν ορισµένοι νοµικοί και άλλοι περιορισµοί. Ως εκ τούτου, είναι προφανές
ότι οι τυποποιηµένοι όροι και προϋποθέσεις πρέπει να συµφωνούν µε την οδηγία
σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων, όπου αυτή εφαρµόζεται.
Επίσης οι κατευθυντήριες γραµµές θα υπενθυµίζουν στα µέρη ότι οι περιορισµοί
στις πρωτοβουλίες αυτές πηγάζουν από τους κανόνες περί ανταγωνισµού της ΕΕ.
Επιπλέον, είναι σηµαντικό να διασφαλίζεται ότι την εκπόνηση των τυποποιηµένων
όρων και προϋποθέσεων αναλαµβάνουν από κοινού αντιπρόσωποι από όλες τις
ενδιαφερόµενες οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων µεγάλων, µικρών και µεσαίων
βιοµηχανιών, εµπόρων, καταναλωτών και νοµικών.

4.3. Περαιτέρω προβληµατισµός σχετικά µε τη σκοπιµότητα µη τοµεακών µέτρων,
όπως µίας µη υποχρεωτικής πράξης, στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των
συµβάσεων

89. Στη διαβούλευση ζητήθηκε να συνεχισθεί ο προβληµατισµός σχετικά µε τη
σκοπιµότητα λήψης µη τοµεακών µέτρων στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των
συµβάσεων.

90. Ορισµένοι τάχθηκαν υπέρ µιας µη υποχρεωτικής πράξης, η οποία θα µπορούσε να
παράσχει στα συµβαλλόµενα µέρη ένα σύγχρονο σύστηµα κανόνων,
προσαρµοσµένο ιδιαίτερα στις διασυνοριακές συµβάσεις στην εσωτερική αγορά. Ως
εκ τούτου, τα µέρη δεν θα αναγκάζονταν να καλύπτουν κάθε λεπτοµέρεια σε
συµβάσεις που θα καταρτίζονταν ή θα αποτελούσαν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων
ειδικά για το σκοπό αυτό, αλλά θα µπορούσαν να αναφέρονται απλώς στην πράξη
αυτή ως εφαρµοστέο δίκαιο. Η πράξη αυτή θα αποτελούσε για αµφότερα τα µέρη,
τόσο το ισχυρότερο όσο και το ασθενέστερο οικονοµικά, αποδεκτή και ενδεδειγµένη
λύση, χωρίς έµφαση στην αναγκαιότητα εφαρµογής του εθνικού δικαίου τινός των
µερών, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό τις διαπραγµατεύσεις.

                                                
60 Η δηµοσίευση των πληροφοριών αυτών σε ιστοθέση της Επιτροπής δεν σηµαίνει ότι η Επιτροπή

αναδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόµενό της.
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91. Με το πέρασµα του χρόνου, οι οικονοµικοί παράγοντες θα εξοικειώνονταν µε τους
εν λόγω κανόνες, όπως εξοικειώθηκαν µε τα εθνικά δίκαια περί συµβάσεων που
ισχύουν σήµερα. Το στοιχείο αυτό είναι σηµαντικό για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη,
συµπεριλαµβανοµένων ειδικότερα των ΜΜΕ και των καταναλωτών, διευκολύνει δε
την ενεργό συµµετοχή τους στην εσωτερική αγορά. Εποµένως, µία τέτοια πράξη θα
διευκόλυνε σηµαντικά τις διασυνοριακές ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών.

92. Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον ενδέχεται να απαιτηθούν µη τοµεακά µέτρα,
όπως µία µη υποχρεωτική πράξη, για την επίλυση προβληµάτων στον τοµέα του
ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων. Προτίθεται να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά
µε τη σκοπιµότητα, τον πιθανό τύπο, το περιεχόµενο και τη νοµική βάση για την
ενδεχόµενη υλοποίηση τέτοιων µέτρων. Όσον αφορά τον τύπο, οι νέοι ευρωπαϊκοί
κανόνες του δικαίου των συµβάσεων θα µπορούσαν να λάβουν τη µορφή
κανονισµού ή σύστασης, που θα συνυπάρχει µάλλον µε τα εθνικά δίκαια περί
συµβάσεων, αντί να τα αντικαταστήσει. Η νέα πράξη θα έπρεπε να εκδοθεί σε όλες
τις γλώσσες της Κοινότητας. Θα µπορούσε να ισχύει για όλες τις συµβάσεις που
αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές ή µόνον για τις συµβάσεις εκείνες στις οποίες
τα µέρη αποφασίζουν να υπαγάγουν τη σύµβαση στην εν λόγω πράξη, βάσει ρήτρας
περί εφαρµοστέου δικαίου. Στη δεύτερη περίπτωση τα µέρη θα διέθεταν µεγαλύτερο
βαθµό συµβατικής ελευθερίας. Θα επέλεγαν τη νέα πράξη µόνον εφόσον
εξυπηρετούσε τις οικονοµικές και νοµικές ανάγκες τους καλύτερα από το εθνικό
δίκαιο, το οποίο θα οριζόταν από τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ως το
εφαρµοστέο στη σύµβαση δίκαιο.

93. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συµβατική ελευθερία πρέπει να αποτελεί µία από τις
κατευθυντήριες αρχές µίας τέτοιας πράξης στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων.
Περιορισµοί στην ελευθερία αυτοί µπορούν να προβλέπονται µόνον όταν είναι
εύλογοι. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί κανόνες της νέας πράξης, εφόσον αυτή επιλεγεί
από τα συµβαλλόµενα µέρη ως εφαρµοστέο δίκαιο στη σύµβασή τους, θα
µπορούσαν να προσαρµοσθούν από τα µέρη ανάλογα µε τις ανάγκες τους61.

94. Εάν η νέα πράξη εφαρµόζεται στη σύµβαση, από το σύνολο των κανόνων της
υποχρεωτικοί πρέπει να είναι ορισµένοι µόνον κανόνες, παραδείγµατος χάριν εκείνοι
που αποσκοπούν στην προστασία του καταναλωτή. Ο προβληµατισµός πρέπει να
αφορά µεταξύ άλλων το κατά πόσον η προαιρετική πράξη (εάν ήταν δεσµευτική
πράξη) θα µπορούσε να αποκλείει την εφαρµογή αντίθετων υποχρεωτικών εθνικών
διατάξεων στους τοµείς που καλύπτει η πράξη. Κατά συνέπεια, µία τέτοια πράξη θα
διασφάλιζε τη συµβατική ελευθερία µε διττό τρόπο: πρώτον, µε την επιλογή από τα
µέρη της εν λόγω πράξης ως εφαρµοστέου δικαίου και, δεύτερον, µε την καταρχήν
δυνατότητα που παρέχεται στα µέρη να τροποποιούν τους αντίστοιχους κανόνες.

95. Είναι σαφές ότι, κατά τον προβληµατισµό της σχετικά µε τη θέσπιση µίας µη
τοµεακής πράξης, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη το κοινό πλαίσιο αναφοράς. Το
περιεχόµενο του κοινού πλαισίου αναφοράς θα αποτελέσει φυσιολογικά τη βάση για
την ανάπτυξη της νέας µη υποχρεωτικής πράξης. Προς το παρόν παραµένει ανοικτό
το ζήτηµα του κατά πόσον η νέα πράξη θα καλύπτει το σύνολο του κοινού πλαισίου
αναφοράς ή µόνον κάποια µέρη του ή µόνον τους γενικούς κανόνες περί δικαίου των
συµβάσεων ή και ειδικές συµβάσεις.

                                                
61 Πρβλ. άρθρο 6 της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγµάτων.
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96. Η Επιτροπή θα ήθελε να λάβει σχόλια σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής µίας µη
υποχρεωτικής πράξης σε σχέση µε τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις
διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγµάτων. Η µη υποχρεωτική πράξη θα µπορούσε να
είναι καθολικής εφαρµογής, δηλαδή να καλύπτει επίσης διασυνοριακές συµβάσεις
πωλήσεων µεταξύ επιχειρήσεων, και εποµένως να περιλαµβάνει τον τοµέα που
καλύπτεται από τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις
κινητών πραγµάτων. Θα µπορούσε όµως να µην περιλαµβάνει τον εν λόγω τοµέα,
στον οποίο θα εφαρµόζεται η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις διεθνείς
πωλήσεις κινητών πραγµάτων.

97. Σκοπός του παρόντος σχεδίου δράσης, καθώς και κάθε µέτρου που αναφέρεται σε
αυτό, είναι να προκαλέσει τα σχόλια των κοινοτικών θεσµικών οργάνων και των
ενδιαφεροµένων φορέων ως προς τις προτάσεις που διατυπώνονται σε αυτό.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

98. Σκοπός του παρόντος σχεδίου δράσης είναι να παράσχει την ευκαιρία σε όλους τους
ενδιαφεροµένους να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τον προτεινόµενο
συνδυασµό κανονιστικών και µη κανονιστικών µέτρων και να συνεισφέρουν στον
περαιτέρω προβληµατισµό σχετικά µε τη θέσπιση µίας µη υποχρεωτικής πράξης
στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων. Στόχος είναι επίσης η
συνέχιση του ανοικτού, ευρέος και διεξοδικού διαλόγου που ξεκίνησε µε την
ανακοίνωση σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων µε τη συµµετοχή των
θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του ευρύτερου κοινού,
συµπεριλαµβανοµένων επιχειρήσεων, οργανώσεων καταναλωτών, ακαδηµαϊκών και
νοµικών.

99. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διάλογο καλούνται να αποστείλουν τη
συµβολή τους 16.5.2003. Οι συµβολές πρέπει να διαβιβάζονται, ει δυνατόν σε
ηλεκτρονική µορφή, στη διεύθυνση European-Contract-Law@cec.eu.int, ή να
αποστέλλονται ταχυδροµικώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission,
1049 Βρυξέλλες). Οι συµβολές πρέπει να φέρουν τη µνεία «Action Plan on
European Contract Law». Προκειµένου να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για έναν
πραγµατικό διάλογο στο θέµα αυτό, η Επιτροπή δηµοσίευσε το παρόν σχέδιο δράσης
στην ιστοθέση της Επιτροπής Europa στην ενότητα
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/index_en.html. Οι
παραλαµβανόµενες συµβολές θα δηµοσιεύονται στην ίδια ιστοθέση, εκτός εάν οι
αποστολείς τους ζητούν να θεωρηθούν εµπιστευτικές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσαν τις απόψεις τους το Νοέµβριο του
2001. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει λάβει – επί του παρόντος – εισηγήσεις από 160
ενδιαφεροµένους (βλ. παραρτήµατα). Το ενδιαφέρον των κοινοτικών θεσµικών οργάνων και
των ενδιαφερόµενων πλευρών είναι ενδεικτικό της σηµασίας της συζήτησης που ακολούθησε
µετά την ανακοίνωση.

Όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση των εισηγήσεων, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο
µεγαλύτερος αριθµός προέρχεται από τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Από ορισµένα
κράτη µέλη δεν ελήφθη καµία ή ελήφθησαν ελάχιστες εισηγήσεις. Πολλοί ενδιαφερόµενοι σε
διεθνές επίπεδο συµµετείχαν επίσης στη διαβούλευση αποστέλλοντας εισηγήσεις. Αν και οι
περισσότερες εισηγήσεις προέρχονται από τους ακαδηµαϊκούς και επιχειρηµατικούς κύκλους,
πολλές εστάλησαν επίσης από νοµικούς.

Η Επιτροπή έλαβε τη συντριπτική πλειοψηφία των εισηγήσεων µετά την ηµεροµηνία που είχε
αρχικά οριστεί ως καταληκτική της περιόδου διαβούλευσης. Στο παρόν έγγραφο
περιελήφθησαν όλες οι εισηγήσεις που ελήφθησαν ως την 31η Ιανουαρίου 2002, ενώ η
Επιτροπή θα λάβει επίσης υπόψη όσες εισηγήσεις θα της αποσταλούν στο µέλλον.

Η ανάλυση των εισηγήσεων που έχουν ληφθεί έως σήµερα χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο
Μέρος 2 του παρόντος εγγράφου αναλύονται οι αντιδράσεις των ευρωπαϊκών θεσµικών
οργάνων. Στα Μέρη 3 και 4 του παρόντος εγγράφου αναλύονται οι αντιδράσεις όλων των
υπόλοιπων αποστολέων εισηγήσεων, µε παρουσίαση των απόψεών τους για τα υφιστάµενα
προβλήµατα (Μέρος 3) και πιθανών λύσεων (Μέρος 4). Στο Μέρος 5 συνοψίζεται η
µελλοντική δράση της Επιτροπής.

Σκοπός της παρούσας σύνθεσης είναι να παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι υπηρεσίες
της Επιτροπής αντιλαµβάνονται τις εισηγήσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των
διαβουλεύσεων, ενώ ενδεχοµένως να µην εκφράζει όλα όσα διατυπώθηκαν σε αυτές τις
εισηγήσεις. Χάριν διαφάνειας όσες εισηγήσεις ελήφθησαν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
δηµοσιεύονται στον ιστοχώρο της Επιτροπής, εφόσον οι εισηγητές συναινούν στη
δηµοσίευση αυτή. Ωστόσο, στον κατάλογο των εισηγητών του Παραρτήµατος Ι δεν
περιλαµβάνονται όσοι εισηγητές ζήτησαν ρητώς να παραµείνει απόρρητη η ταυτότητά τους.

Η διεύθυνση του ιστοχώρου της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων είναι η
εξής:

http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/index_en.html

2. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο Εσωτερικής
Αγοράς/Καταναλωτών στις 27 Σεπτεµβρίου 2001. Το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και
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Εσωτερικών Υποθέσεων, επ’ ευκαιρία της «έκθεσης του Συµβουλίου σχετικά µε την ανάγκη
σύγκλισης της νοµοθεσίας των κρατών µελών σε θέµατα αστικού δικαίου», που εγκρίθηκε
στις 16 Νοεµβρίου 2001, εξέφρασε τις απόψεις του σχετικά µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής. Την προηγουµένη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα για την
ανακοίνωση της Επιτροπής.

2.1 Η έκθεση του Συµβουλίου

Η έκθεση του Συµβουλίου είναι απόλυτα ισορροπηµένη. Στην εισαγωγή της διευκρινίζεται η
ερµηνεία του Συµβουλίου για την εντολή που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Τάµπερε. Αναφερόµενο στα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ανακοίνωση
της Επιτροπής και στις ακαδηµαϊκές εργασίες, το Συµβούλιο τονίζει τον κεντρικό ρόλο του
δικαίου των συµβάσεων. Το Συµβούλιο αναφέρει επίσης – µε προσεκτική διατύπωση – το
οικογενειακό δίκαιο ως πιθανό θέµα συζήτησης για την προσέγγιση των εθνικών
συστηµάτων ιδιωτικού δικαίου.

Στο επόµενο κεφάλαιο το Συµβούλιο αναφέρει συνοπτικά – όπως και η ανακοίνωση της
Επιτροπής – τα υπόλοιπα νοµικά µέσα, π.χ. εναρµονισµένους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου και διεθνείς πράξεις εναρµόνισης του ουσιαστικού δικαίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
το Συµβούλιο τονίζει – και πάλι όπως η ανακοίνωση της Επιτροπής – τα όρια αυτών των
προσεγγίσεων. Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο στο πλαίσιο αυτό είναι ότι όσα κράτη µέλη δεν
έχουν ακόµα επικυρώσει τις σχετικές συµφωνίες ενθαρρύνονται να το πράξουν, γεγονός
ιδιαιτέρως σηµαντικό για τη Σύµβαση της Βιέννης σχετικά µε τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών
(CISG), η οποία δεν έχει ακόµα επικυρωθεί από το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την
Πορτογαλία.

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επίσης αναφορά στο πρόγραµµα µέτρων για την εφαρµογή της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων που εγκρίνονται από το Συµβούλιο σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Επιπλέον, και για πρώτη φορά, το Συµβούλιο επισηµαίνει
ότι θα µπορούσε µελλοντικά να επιτευχθεί ο αναγκαίος βαθµός εµπιστοσύνης, εάν ενισχυθεί
η σύγκλιση των συστηµάτων ουσιαστικού δικαίου.

Το επόµενο µέρος της έκθεσης του Συµβουλίου αποτελεί, µαζί µε τα συµπεράσµατα, το κύριο
τµήµα της έκθεσης. Εδώ τονίζεται επανειληµµένως η ανάγκη µεγαλύτερης συνοχής και
βελτίωσης του υφιστάµενου κοινοτικού κεκτηµένου. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται επίσης
συνοπτικά ότι τα αποτελέσµατα που επετεύχθησαν µέσω των οδηγιών στον τοµέα της
εναρµόνισης θεωρούνται ορισµένες φορές ανεπαρκή, κυρίως λόγω των σηµαντικών
διαφορών µεταξύ των εθνικών µέτρων εφαρµογής. Το Συµβούλιο επισηµαίνει επίσης – όπως
και η ανακοίνωση της Επιτροπής – το πρόβληµα της έλλειψης ενιαίων ορισµών για τους
γενικούς όρους και έννοιες του κοινοτικού δικαίου, που µπορεί να οδηγήσει στην ύπαρξη
διαφορετικών εµπορικών και νοµικών πρακτικών.

Το Συµβούλιο µνηµονεύει ορισµένα από τα πιο σηµαντικά κοινοτικά νοµικά µέσα στον
τοµέα του ιδιωτικού δικαίου και αναγνωρίζει ότι τα εν λόγω µέσα δηµιούργησαν ένα «ius
commune» (κοινό δίκαιο) στους σχετικούς τοµείς του εθνικού δικαίου.

Πέραν του αιτήµατος για αύξηση της συνοχής στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου, η έκθεση
του Συµβουλίου µάλλον τάσσεται υπέρ µιας πιο οριζόντιας προσέγγισης του ζητήµατος της
εναρµόνισης, µε στόχο τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού κοινού πυρήνα ιδιωτικού δικαίου,
εφόσον παρίσταται ανάγκη εναρµόνισης. Τέλος, το Συµβούλιο εκφράζει την επιθυµία να
εξετάσει κατά πόσον οι διαφορές στους τοµείς της µη συµβατικής ευθύνης και του
ιδιοκτησιακού δικαίου αποτελούν φραγµούς στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής
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αγοράς. Πρόκειται για το δεύτερο τοµέα δικαίου όπου η έκθεση του Συµβουλίου υπερβαίνει
το πεδίο εφαρµογής της ανακοίνωσης της Επιτροπής.

Το τέταρτο µέρος της έκθεσης του Συµβουλίου πραγµατεύεται το οικογενειακό δίκαιο, στις
λεπτοµέρειες του οποίου δεν χρειάζεται να επεισέλθουµε εδώ, καθώς δεν εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής της ανακοίνωσης της Επιτροπής.

Τα συµπεράσµατα της έκθεσης του Συµβουλίου απευθύνονται στην Επιτροπή και
περιλαµβάνουν τις ενέργειες στις οποίες, κατά την άποψη του Συµβουλίου, χρειάζεται να
προβεί η Επιτροπή σε συνέχεια της ανακοίνωσής της.

Το πιο σηµαντικό συµπέρασµα αφορά το αίτηµα να ανακοινώσει η Επιτροπή τα
αποτελέσµατα της διαβούλευσης που ακολούθησε τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης και των
συστάσεών της, εν ανάγκη υπό µορφή Πράσινου ή Λευκού Βιβλίου, στα κοινοτικά θεσµικά
όργανα και στην κοινή γνώµη ως το τέλος του 2002. Όσον αφορά το περιεχόµενο του
µελλοντικού αυτού Πράσινου ή Λευκού Βιβλίου, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να
εξετάσει τουλάχιστον κάποια συγκεκριµένα σηµεία. Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι
κοινοτικές πράξεις που χρειάζονται αναθεώρηση, καθώς και οι λόγοι αυτής της
αναθεώρησης. Επιπλέον, θα πρέπει να επισηµανθούν οι τοµείς δικαίου όπου η
διαφοροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας υπονοµεύει την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και την ενιαία εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου. Οι συστάσεις της Επιτροπής θα
πρέπει επίσης να καλύπτουν τη δυνατότητα υιοθέτησης µιας πιο οριζόντιας προσέγγισης για
τις νέες νοµοθετικές πρωτοβουλίες και τις επιπτώσεις τους ως προς τη συνέπεια του
ιδιωτικού δικαίου. Μια άλλη πρόταση του Συµβουλίου αφορά το συστηµατικό συντονισµό
µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα του ιδιωτικού δικαίου κατά τη µεταφορά των οδηγιών
στο εθνικό δίκαιο, προσέγγιση που εφαρµόζεται ήδη εν µέρει. Το τελευταίο σηµείο αφορά τις
µεθόδους εργασίας που χρειάζεται να εφαρµοστούν για να επιτευχθεί µεγαλύτερη προσέγγιση
των εθνικών συστηµάτων δικαίου και να αποτραπούν οι αντιφάσεις.

Πέραν του Πράσινου ή του Λευκού Βιβλίου, το Συµβούλιο θα επιθυµούσε επίσης να αρχίσει
η Επιτροπή µελέτη στους τοµείς της µη συµβατικής ευθύνης και του ιδιοκτησιακού δικαίου,
προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι διαφορές στη νοµοθεσία των κρατών µελών
παρακωλύουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2.2 Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει συγκεκριµένα δύο οµάδες για τις οποίες η εσωτερική
αγορά δεν έχει αποφέρει ακόµα, σε µεγάλο βαθµό, τα επιθυµητά οφέλη: τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Στο ψήφισµα τονίζεται επίσης ο στόχος της δίκαιης
εξισορρόπησης των συµφερόντων των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, καθώς και των
επιβαρύνσεων των καταναλωτών και των νοµικών εκπροσώπων. Στο ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – όπως και στην έκθεση του Συµβουλίου και την ανακοίνωση της
Επιτροπής – υπογραµµίζονται τα όρια του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, όπως της Σύµβασης
της Ρώµης και του διεθνώς εναρµονισµένου ουσιαστικού δικαίου, π.χ. CISG.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει τον περιορισµό του πεδίου εφαρµογής της
ανακοίνωσης της Επιτροπής στο δίκαιο των συµβάσεων. Επισηµαίνει επίσης – όπως
συµβαίνει και στο αίτηµα του Συµβουλίου για την εκπόνηση µελέτης – τη συνάφεια των
τοµέων της µη συµβατικής ευθύνης και του ιδιοκτησιακού δικαίου.

Έχοντας απαριθµήσει τα βασικά κοινοτικά νοµικά µέσα στον τοµέα του ιδιωτικού δικαίου, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει ότι οι σχετικές οδηγίες στερούνται ορθού συντονισµού και
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ότι η εφαρµογή τους δηµιουργεί προβλήµατα στα εθνικά συστήµατα ιδιωτικού δικαίου.
Τονίζει εποµένως την ανάγκη πιο συνεπούς εφαρµογής των διαφόρων κανόνων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραµµίζει ρητώς την ανάγκη να επιδιωχθεί η εναρµόνιση του
δικαίου των συµβάσεων µε στόχο τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών στο
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Στο επίκεντρο του ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται το αίτηµα να
εκπονήσει η Επιτροπή αναλυτικό σχέδιο δράσης. Τα µέτρα στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου
δράσης µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρία στάδια: βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα.

Ως το τέλος του 2004 θα πρέπει να δηµιουργηθεί σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες µια βάση
δεδοµένων που θα περιλαµβάνει την εθνική νοµοθεσία και νοµολογία στον τοµέα του δικαίου
των συµβάσεων. Επί αυτής της βάσης χρειάζεται να προαχθεί η έρευνα συγκριτικού δικαίου
και η συνεργασία, µε στόχο την εξεύρεση κοινών νοµικών εννοιών και λύσεων, καθώς και
την κατάρτιση κοινής ορολογίας για όλα τα εθνικά νοµικά συστήµατα, δηλ. η επιλογή ΙΙ της
ανακοίνωσης της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί να τηρείται τακτικά
ενήµερο για την πρόοδο των εργασιών και θα γνωµοδοτεί σχετικά. Παράλληλα µε τις
εργασίες αυτές στο πλαίσιο της επιλογής ΙΙ, πρέπει να επιδιωχθεί και η επιλογή ΙΙΙ· ζητείται
συνεπώς από την Επιτροπή να υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις µε στόχο την εδραίωση του
υφιστάµενου κοινοτικού δικαίου. Στο τέλος του πρώτου σταδίου η Επιτροπή θα εξετάσει
κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω διατάξεις σχετικά µε την εσωτερική αγορά, δίδοντας
ιδιαίτερη προσοχή στον αναπτυσσόµενο τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου. Σε σχέση µε τις
διατάξεις αυτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει ως νοµικό µέσο έναν κανονισµό, ενώ
για τους συγκεκριµένους τοµείς της νοµοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή
εξακολουθεί να προτιµά ως νοµικό µέσο µια οδηγία.

Μετά το 2005 θα πρέπει να δηµοσιευθεί συγκριτική ανάλυση των κοινών νοµικών εννοιών
και λύσεων. Ταυτόχρονα η Επιτροπή καλείται να προωθήσει τη διάδοση του κοινοτικού
δικαίου και τα αποτελέσµατα της επιλογής ΙΙ στην ακαδηµαϊκή κατάρτιση και µεταξύ των
νοµικών. Όλα τα κοινοτικά θεσµικά όργανα οφείλουν να εφαρµόζουν τις κοινές νοµικές
έννοιες, λύσεις και ορολογία µε συνέπεια στο πλαίσιο της νοµοθετικής διαδικασίας.

Τρίτον, η εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας µέσω κοινών νοµικών αρχών και ορολογίας
για τις διασυνοριακές και τις αµιγώς εθνικές συµβάσεις δεν θα πρέπει να υστερεί τη
δυνατότητα επιλογής ενός διαφορετικού εφαρµοστέου δικαίου. Οι πραγµατικές συνέπειες
αυτής της νοµοθεσίας προβλέπεται να αξιολογηθούν µετά το 2008. Τα αποτελέσµατα αυτής
της αξιολόγησης ενδέχεται να οδηγήσουν στην κατάρτιση και έγκριση ενός συνόλου
κανόνων για το δίκαιο των συµβάσεων µετά το 2010. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
προτιµούσε να υπάρχει ένας κανονισµός που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί προαιρετικά στο
πλαίσιο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραµµίζει τη
χρησιµοποίηση του άρθρου 95 ως νοµική βάση.
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3. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ –
ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3.1 Συνέπειες για την εσωτερική αγορά

3.1.1 Αντιδράσεις από κυβερνήσεις

Όσοι κυβερνητικοί φορείς αναφέρονται στις συνέπειες που έχουν για την εσωτερική αγορά οι
διαφορές ως προς το δίκαιο των συµβάσεων βεβαιώνουν ότι υπάρχουν προβλήµατα, ή
τουλάχιστον ότι είναι πιθανόν να ανακύψουν. Ωστόσο, σε ελάχιστες εισηγήσεις
µνηµονεύονται συγκεκριµένα προβλήµατα, κάτι που σε ορισµένες περιπτώσεις οφείλεται
προφανώς στο γεγονός ότι οι εθνικές κυβερνήσεις συνόψισαν τα αποτελέσµατα των εθνικών
τους διαβουλεύσεων.

Η πορτογαλική κυβέρνηση δηλώνει ότι το κόστος πληροφόρησης που συνεπάγεται η ύπαρξη
διαφορετικών εθνικών συστηµάτων δικαίου των συµβάσεων αποτελεί εµπόδιο στις
διασυνοριακές συναλλαγές. Λόγω των διαφορών αυτών δυσχεραίνονται και οι διασυνοριακές
δικαστικές προσφυγές. Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, και συγκεκριµένα προς αποφυγή
αµφιβολιών και νοµικών κενών στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου, η πορτογαλική
κυβέρνηση επισηµαίνει επίσης την ανάγκη εναρµόνισης στον τοµέα του δικαίου των
συµβάσεων µε καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό η αυστριακή κυβέρνηση αναφέρει ότι, βάσει
των εθνικών της διαβουλεύσεων, περισσότερες επιχειρήσεις παρά καταναλωτές ζητούσαν
πλήρη, και όχι ελάχιστη, εναρµόνιση του δικαίου των συµβάσεων µε καταναλωτές,
αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αποκλίσεις κατά την εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο.
Ανησυχίες για την ελάχιστη εναρµόνιση του δικαίου στον τοµέα των καταναλωτών
εκφράζονται επίσης από το βελγικό Υπουργείο Οικονοµίας, καθώς και από τη φινλανδική
κυβέρνηση µε βάση τις εθνικές της διαβουλεύσεις. Σύµφωνα µε την τελευταία, υπάρχουν
συγκεκριµένα προβλήµατα στον τοµέα του ασφαλιστικού δικαίου, ενώ οι διαφορές ως προς
τους υποχρεωτικούς κανόνες περιορίζουν την προθυµία των µεµονωµένων επιχειρήσεων να
συµµετάσχουν σε διασυνοριακές δραστηριότητες. Ενώ θεωρεί το τελευταίο πρόβληµα
λιγότερο σοβαρό συγκριτικά µε άλλα, τονίζει τη µεγαλύτερη σοβαρότητα των προβληµάτων
στους τοµείς π.χ. των αποζηµιώσεων και της ιδιοκτησίας. Σύµφωνα µε το βελγικό Υπουργείο
Οικονοµικών, η εναρµόνιση του δικαίου των συµβάσεων θα επιτρέψει την ενιαία ταξινόµηση
των συµβάσεων για φορολογικούς σκοπούς, αποτρέποντας κατά συνέπεια τις στρεβλώσεις
του ανταγωνισµού που προκαλούνται στην εσωτερική αγορά από την εφαρµογή
διαφορετικών φορολογικών καθεστώτων. Η βελγική Επιτροπή Τραπεζικών και
Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών εκφράζει την ανησυχία της για την έλλειψη εναρµόνισης
των κανόνων που επηρεάζουν τις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών
διαµεσολαβητών και των πελατών τους, κάτι που αποτελεί εµπόδιο στο πλαίσιο της
εσωτερικής αγοράς. Τα γερµανικά οµοσπονδιακά κρατίδια υποστηρίζουν ότι η περίπλοκη
υφιστάµενη νοµική κατάσταση και το πρόβληµα του εφαρµοστέου δικαίου προκαλούν
σοβαρά εµπόδια.

Η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου αναγνωρίζει ότι η εσωτερική αγορά µπορεί να µη
λειτουργεί τέλεια λόγω του είδους των φραγµών που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής, αλλά θεωρεί ότι η έκταση των προβληµάτων αυτών ποικίλλει µεταξύ των
διαφόρων τοµέων. Αναφερόµενη στα διαφορετικά νοµικά συστήµατα της Σκωτίας, της
Αγγλίας και της Ουαλίας, η εν λόγω κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτή καθαυτή η συνύπαρξη
διαφορετικών εθνικών συστηµάτων δικαίου των συµβάσεων δεν βλάπτει κατ’ ανάγκη τη
λειτουργία µιας εσωτερικής αγοράς. Η αρµόδια για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Αρχή
του Ηνωµένου Βασιλείου δεν µπόρεσε να προσδιορίσει συγκεκριµένα προβλήµατα. Ωστόσο,
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αναγνωρίζει ότι η συνύπαρξη εθνικών συστηµάτων δικαίου στον τοµέα των συµβάσεων
µπορεί, τουλάχιστον θεωρητικά, να αποτελέσει πιθανό εµπόδιο στη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, ιδιαίτερα εφόσον αίρονται άλλοι φραγµοί, µε την εισαγωγή π.χ. του
ευρώ. Η κυβέρνηση της ∆ανίας αναφέρει ότι µε βάση τις εθνικές της διαβουλεύσεις το
µεγαλύτερο ποσοστό των βιοµηχανικών οργανώσεων που συµµετείχαν στις διαβουλεύσεις
δηλώνει ότι δεν υπάρχει άµεσο έρεισµα που να αποδεικνύει την ύπαρξη σοβαρών
προβληµάτων στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Σε πολλούς τοµείς έχουν καθιερωθεί
συναλλακτικά ήθη και χρησιµοποιούνται διεθνείς ή κοινές ευρωπαϊκές τυποποιηµένες
συµβάσεις. Στους κλάδους αυτούς δεν είναι επιτακτική η ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης
νέων τυποποιηµένων συµβάσεων. Εντούτοις, τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων στη
∆ανία δείχνουν επίσης ότι οι ΜΜΕ αντιµετωπίζουν ενδεχοµένως ιδιαίτερα προβλήµατα στην
εσωτερική αγορά ως αποτέλεσµα των διαφορών των εθνικών συστηµάτων δικαίου των
συµβάσεων, κυρίως λόγω του κινδύνου άγνοιας των κανόνων άλλων κρατών µελών ή του
κόστους µε το οποίο επιβαρύνονται για τη διευκρίνιση των ασαφειών. Επιπλέον, οι ΜΜΕ
αναγκάζονται συχνά να αποδεχθούν τους τυποποιηµένους όρους του αντισυµβαλλοµένου
τους και το δίκαιο του τελευταίου ως εφαρµοστέο δίκαιο λόγω της µικρότερης
διαπραγµατευτικής τους δύναµης. Οι ενώσεις καταναλωτών στη ∆ανία αναφέρουν ότι δεν
γνωρίζουν συγκεκριµένα προβλήµατα που να παρακωλύουν το διασυνοριακό εµπόριο για
τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι εν λόγω ενώσεις επεσήµαναν ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των
συµβάσεων θα πρέπει να συµβαδίζει µε τις εξελίξεις, π.χ. όσον αφορά τα προβλήµατα
σχετικά µε τη σύνταξη και την εκτέλεση των συµβάσεων καταναλωτών στην εσωτερική
αγορά. Ορισµένες από τις εισηγήσεις στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων στη ∆ανία
επισηµαίνουν την ανάγκη εναρµόνισης εντός ενός πιο περιορισµένου τοµέα, όπως η σύνταξη
και η εγκυρότητα των συµβάσεων, λόγω των σοβαρών διαφορών των εθνικών νοµικών
συστηµάτων ως προς τις τυπικές απαιτήσεις για τη σύνταξη των συµβάσεων,
περιλαµβανοµένης της συνδροµής συµβολαιογράφου. Τέλος, ορισµένοι συµµετέχοντες στις
διαβουλεύσεις δηλώνουν ότι – κυρίως ως αποτέλεσµα της προόδου στο πλαίσιο της
τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) – ενδεχοµένως να χρειάζεται κάποια συµβατική
εναρµόνιση σε συγκεκριµένους κλάδους, όπως ο τοµέας των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Με βάση τα παραπάνω, η κυβέρνηση της ∆ανίας δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι οι διαφορές
των εθνικών συστηµάτων δικαίου των συµβάσεων παρεµποδίζουν την ικανοποιητική
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

Η πολωνική κυβέρνηση δηλώνει ότι η ύπαρξη διαφορετικών συστηµάτων αστικού δικαίου
στην ΕΕ δεν αποτελεί ουσιαστικό εµπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εντούτοις,
τονίζει επίσης ότι η ενοποίηση του δικαίου των συµβάσεων µπορεί να µειώσει το κόστος
συναλλαγής των επιχειρήσεων. Επιπλέον, αναφέρει ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές
παρακωλύονται σοβαρά λόγω των διαφορών στις διαδικασίες που χρειάζεται να τηρούνται
κατά τη σύναψη µιας σύµβασης, καθώς και κατά την εκτίµηση της εγκυρότητάς της.

Τα κράτη του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ αναφέρουν ότι τα εθνικά συστήµατα δικαίου των
συµβάσεων µπορεί να παρακωλύουν άµεσα ή έµµεσα την εύρυθµη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, καθώς συνεπάγονται αυξηµένο κόστος συναλλαγής, ιδιαίτερα λόγω του
ρόλου των νέων τεχνολογιών στη διευκόλυνση της σύναψης διασυνοριακών συµβάσεων, της
εισαγωγής του ευρώ και άλλων παραγόντων. Θίγουν συγκεκριµένα το ζήτηµα των διαφορών
ως προς τους υποχρεωτικούς κανόνες, που µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις.

3.1.2. Αντιδράσεις από επιχειρήσεις

Σύµφωνα µε ορισµένους εισηγητές της µεταποιητικής βιοµηχανίας, οι διαφορές των
εθνικών νοµοθεσιών δεν αποτελούν σοβαρό εµπόδιο για τις διασυνοριακές συναλλαγές,
επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η Σύµβαση σχετικά µε τις
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διεθνείς πωλήσεις αγαθών (CISG) και το υφιστάµενο κοινοτικό δίκαιο παρέχουν
ικανοποιητικές λύσεις. Ορισµένες επιχειρηµατικές ενώσεις τονίζουν ότι οι διαφορές των
εθνικών συστηµάτων δικαίου οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, π.χ. λόγω
αυξηµένου κόστους πληροφόρησης και έλλειψης ασφάλειας του δικαίου, ιδίως όσον αφορά
τα διάφορα καθεστώτα ευθύνης. Ένα από τα αναφερόµενα προβλήµατα αφορά την ευθύνη
για τα λανθάνοντα ελαττώµατα στο πλαίσιο της γαλλικής νοµοθεσίας. Έχουν διαπιστωθεί
προβλήµατα για τις ΜΜΕ στον τοµέα των υπηρεσιών λόγω της σηµαντικής διαφοροποίησης
των εθνικών νοµοθεσιών περί υπηρεσιών. Ορισµένες φορές τα προβλήµατα εξακολουθούν να
υφίστανται και µετά την εναρµόνιση των συστηµάτων δικαίου, όπως π.χ. στην περίπτωση
των εµπορικών αντιπροσώπων, γεγονός που καθιστά ενίοτε αναγκαία την αναζήτηση νοµικής
συµβουλής. Ορισµένα προβλήµατα συνδέονται µε τη διαφοροποίηση των νοµικών διατάξεων
για τον περιορισµό της ευθύνης και των διατάξεων του εµπράγµατου δικαίου. Στις
διασυνοριακές συναλλαγές οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά
την ευθύνη και την εφαρµογή των τυποποιηµένων όρων και τις απαιτήσεις για την
ενσωµάτωση των όρων αυτών στις συµβάσεις στο πλαίσιο ξένης νοµοθεσίας, και ειδικά της
ιταλικής. Η άγνοια του γεγονός ότι το δίκαιο των συµβάσεων δεν διέπει απαραιτήτως τις
ιδιοκτησιακές πτυχές των συναλλαγών σε ορισµένα κράτη µέλη προκαλεί πρόσθετα
προβλήµατα. Επιπλέον, οι διαφορές των κανόνων που εφαρµόζονται για τη µεταβίβαση της
κυριότητας και την ασφάλεια των αγαθών επηρεάζουν δυσµενώς τη δυνατότητα σύναψης
διασυνοριακών συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Οι προσυµβατικές διαφορές
δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Ενώ οι εισηγητές του τοµέα του λιανικού εµπορίου αναφέρουν την ανοµοιογενή µεταφορά
της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ για τις πωλήσεις κατ’ οίκον ως εµπόδιο στις διασυνοριακές άµεσες
πωλήσεις, όλες σχεδόν οι ενώσεις του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
επισηµαίνουν προβλήµατα στο διασυνοριακό εµπόριο λόγω των διαφορετικών συµβατικών
απαιτήσεων και των διαφορετικών προσεγγίσεων στα κράτη µέλη. Οι διαφορές ως προς την
εφαρµογή των οδηγιών και οι διαφοροποιηµένες εθνικές συµβατικές απαιτήσεις αναφέρονται
πολλές φορές ως παράγοντες αποθάρρυνσης του διασυνοριακού εµπορίου. Είναι µερικές
φορές αδύνατον να γνωρίζει κανείς πότε έχει συναφθεί µια σύµβαση, πώς θα εφαρµοστούν
ορισµένες ρήτρες ή ποιες ρήτρες δεν θα εφαρµοστούν ως αποτέλεσµα θεσπισµένων νοµικών
διατάξεων ή τεκµαιρόµενων όρων. Οι επιχειρήσεις αποθαρρύνονται να προβούν σε
διασυνοριακές συναλλαγές περισσότερο λόγω των διαφορών ως προς τις λεπτοµέρειες των
διαφόρων καθεστώτων προστασίας των καταναλωτών παρά λόγω του διαφοροποιηµένου
συνολικού επιπέδου της παρεχόµενης προστασίας. Η εκτίµηση των διαφόρων επιπέδων
προστασίας συνεπάγεται αυξηµένο νοµικό κόστος. Τα διαφορετικά χρονικά διαστήµατα που
προβλέπονται στο πλαίσιο των διαφόρων οδηγιών και η εφαρµογή της οδηγίας για τους
εµπορικούς αντιπροσώπους δηµιουργούν προβλήµατα, όπως π.χ. και η εφαρµογή της οδηγίας
για τις διασυνοριακές πληρωµές. Ιδιαίτερα στον τοµέα των ασφαλειών οι διαφορές των
εθνικών κανονισµών θεωρούνται εµπόδιο στις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Μεταξύ άλλων επιχειρηµατικών οργανώσεων, ορισµένες ενώσεις διαπιστώνουν φραγµούς
στο διασυνοριακό εµπόριο οι οποίοι οφείλονται στην ασάφεια που επικρατεί σχετικά µε τους
υποχρεωτικούς κανόνες και στις αποκλίσεις των κανόνων όσον αφορά την εµπορική
αντιπροσωπεία και τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων, που επιβάλλουν διαφορετικές
διαδικασίες στα διάφορα κράτη µέλη. Το γεγονός ότι οι διαφορές µεταξύ των εθνικών
συστηµάτων δικαίου λειτουργούν ως τροχοπέδη για τις συναλλαγές γίνεται ιδιαίτερα αισθητό
στις σχέσεις ΜΜΕ – καταναλωτών. Οι ανοµοιογενείς κανόνες για τη σύναψη συµβάσεων και
η µη δυνατότητα εφαρµογής ενιαίων τυποποιηµένων συµβάσεων αποτελούν πρόβληµα που
συνεπάγεται τεράστιο κόστος συναλλαγής, από το οποίο πλήττονται κυρίως οι ΜΜΕ.
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3.1.3 Αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών

Σύµφωνα µε τις οργανώσεις των καταναλωτών, οι διαφορές στα εθνικά συστήµατα δικαίου
των συµβάσεων δηµιουργούν µεγάλη αβεβαιότητα στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν είναι
επαρκώς ενηµερωµένοι για το εφαρµοστέο δίκαιο, π.χ. τις αυξήσεις των επιτοκίων που
χρεώνονται για τα δάνεια στη Γερµανία, κάτι που δεν συµβαίνει στη Γαλλία. Το γεγονός αυτό
οδηγεί σε αυξηµένο κόστος συναλλαγής ή και αποθαρρύνει τη διενέργεια διασυνοριακών
συναλλαγών. Ένας εισηγητής προσθέτει ότι οι διαφορές των συστηµάτων δικαίου των
συµβάσεων δεν συνιστούν παρά έναν παράγοντα και ότι στην πράξη τα µέσα για τη λήψη
συµβουλών και οι µηχανισµοί επίλυσης των διαφορών εµπεριέχουν σοβαρότερες δυσκολίες.

3.1.4 Αντιδράσεις από νοµικούς

Σε ορισµένες εισηγήσεις από το Ηνωµένο Βασίλειο η έλλειψη εναρµόνισης των συστηµάτων
δικαίου των συµβάσεων δεν θεωρείται εµπόδιο στην ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης
χρηµατοοικονοµικής αγοράς.

Οι ανησυχίες µήπως η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών συστηµάτων δικαίου στον τοµέα των
συµβάσεων αποτελέσουν τροχοπέδη για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεν
θεωρούνται τόσο βάσιµες όσο παρουσιάζονται, καθώς από διαφορετικά νοµικά συστήµατα
προέκυψαν συχνά παρόµοια αποτελέσµατα.

Ορισµένοι εισηγητές αναφέρονται στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου δεν υφίσταται ενιαίο
νοµικό σύστηµα και ο οµοιόµορφος εµπορικός κώδικας χρησιµοποιείται απλά ως πρότυπο
για ορισµένες πτυχές του ενοχικού δικαίου, καθώς και στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου το
αστικό δίκαιο της Σκωτίας συνυπάρχει µε το εθιµικό δίκαιο της Αγγλίας.

Οι γλωσσικοί φραγµοί, οι πολιτιστικές διαφορές, η απόσταση, οι συνήθειες και η δικαστική
συµπεριφορά θεωρούνται σηµαντικότεροι παράγοντες από τις διαφορές των συστηµάτων
δικαίου. Προτείνεται να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα οι αποκλίσεις στην πολιτική
δικονοµία.

Ωστόσο, ορισµένοι νοµικοί αναγνωρίζουν ότι οι καταναλωτές και οι ΜΜΕ, που δεν
λαµβάνουν κατάλληλες συµβουλές από ενδοεπιχειρησιακούς δικηγόρους, αντίθετα µε τις
µεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς, ενδέχεται να αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Οι
συµβαλλόµενοι διαθέτουν µεν πάντα τη δυνατότητα επιλογής του δικαίου που θα διέπει τη
σύµβαση, αλλά πολύ συχνά ο ισχυρότερος από αυτούς επιβάλλει το δίκαιο της χώρας όπου
είναι µονίµως εγκατεστηµένος. Οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς βρίσκουν πάντα
τρόπους να αντιµετωπίζουν κάθε πρόβληµα µε επιτηδευµένες συµβατικές ρυθµίσεις, έστω κι
αν οι δικηγόροι χρειάζεται να γνωρίζουν, πέραν του σχετικού κοινοτικού νόµου, και πώς
εφαρµόζεται η εν λόγω οδηγία στο οικείο κράτος µέλος.

Όσον αφορά το πρόσθετο κόστος πληροφόρησης και το κόστος της αναζήτησης περαιτέρω
νοµικών συµβουλών, δεν θεωρείται σηµαντικά υψηλότερο στις περιπτώσεις διασυνοριακής
συναλλαγής από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις. Ωστόσο, το κόστος γνωµοδότησης
εµπειρογνωµόνων µπορεί να υπερβαίνει το ποσό το οποίο αφορούν οι συµβάσεις µε
καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, η εφαρµογή ενός νέου δικαίου µπορεί να συνεπάγεται
κόστος αναζήτησης νοµικών συµβουλών µεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται λόγω των
υφιστάµενων διαφορών των συστηµάτων δικαίου.

Οι εισηγητές που δηλώνουν ότι αντιµετώπισαν προβλήµατα αναφέρουν ότι αυτά οφείλονται
κυρίως στους παρακάτω λόγους:
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� ελλιπή γνώση του νοµικού συστήµατος του αντισυµβαλλοµένου εν γένει,
περιλαµβανοµένων των κανόνων επίλυσης διαφορών

� σύγχυση ως προς το ποιος ήταν εξουσιοδοτηµένος για την υπογραφή συγκεκριµένου
εγγράφου

� διαφορές των υποχρεωτικών νοµικών διατάξεων·

� απαιτήσεις επικύρωσης από συµβολαιογράφο·

� διατάξεις ως προς τη µορφή·

� ρήτρες παρακράτησης κυριότητας·

� διατάξεις εκχώρησης απαιτήσεων·

� αποζηµιώσεις και εγγυήσεις.

3.1.5 Αντιδράσεις από ακαδηµαϊκούς

Όσοι ακαδηµαϊκοί ασχολούνται µε το ζήτηµα των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά
υποστηρίζουν κατά κανόνα ότι η ύπαρξη πολλαπλών εθνικών συστηµάτων δικαίου όντως
δηµιουργεί προβλήµατα. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο θεωρείται γενικά ανεπαρκής, µη
ενδεδειγµένη και µη ολοκληρωµένη λύση, αν και παρατηρούνται διαφορές στην έµφαση µε
την οποία διατυπώνεται η συγκεκριµένη θέση.

Ως ενδεικτικά παραδείγµατα τοµέων όπου διαπιστώνονται προβλήµατα αναφέρονται, µεταξύ
άλλων, οι ασφάλειες αυτοκινήτων και ενδοµεταφορών, οι ρήτρες παρακράτησης κυριότητας
και άλλα εµπράγµατα δικαιώµατα, η πρακτόρευση επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring),
οι τυποποιηµένοι όροι, οι πωλήσεις κατ’ οίκον και οι µεταφορές κεφαλαίων µεταξύ
τραπεζών. Εξαιτίας της απουσίας εναρµόνισης του ουσιαστικού ασφαλιστικού δικαίου σε
κοινοτικό επίπεδο οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν µπορούν να προσφέρουν κάλυψη «µικρών
κινδύνων» σε όλα τα κράτη µέλη µε βάση ένα, το ίδιο παντού, ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Μετά από µεγάλη έρευνα µία εταιρεία δεν κατάφερε να συντάξει ενιαίο ασφαλιστήριο
αυτοκινήτων ικανό να πωληθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω ασυµβίβαστων
υποχρεωτικών κανόνων. Τα εµπράγµατα δικαιώµατα ως προς την κινητή περιουσία που
προβλέπονται στο πλαίσιο µιας δικαιοδοσίας µπορεί να µην αναγνωρίζονται στο πλαίσιο µιας
άλλης, π.χ. εάν το περιουσιακό στοιχείο µετακινείται διασυνοριακά µεταξύ των δύο
δικαιοδοσιών. Οι πολύ µεγάλες διαφορές των καθεστώτων ευθύνης όσον αφορά τις
µεταφορικές δραστηριότητες συνεπάγονται άσκοπα υψηλά ασφάλιστρα. Είναι πρακτικά
αδύνατον να χρησιµοποιηθούν ακίνητα σε άλλο κράτος της ΕΕ ως εγγύηση δανείου.
Ενδεχοµένως να δηµιουργούνται εµπόδια για τους ενιαίους τυποποιηµένους όρους και τις
οικονοµίες κλίµακας, γεγονός που επηρεάζει π.χ. το κόστος των διεθνών τραπεζικών
µεταφορών. Οι εταιρείες επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) δεν µπορούν να
χρησιµοποιήσουν ενιαίο είδος σύµβασης σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της σύναψης συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα η ικανότητα
ενός συµµετέχοντος να χρησιµοποιήσει ένα προϊόν εξαρτάται από τη χρησιµοποίησή του από
άλλους. Τέτοιου είδους «δικτυωµένες» αγορές µπορεί να εγκλωβιστούν σε παλαιά τεχνικά
πρότυπα, που ενδεχοµένως να µη συµβαδίζουν µε το δίκαιο. Η τεχνολογική πρόοδος
προβλέπεται να παράσχει δυνατότητες αυτόµατης αναζήτησης ευκαιριών σύναψης
συµβάσεων, µε χρήση τυποποιηµένων συµβάσεων. Εάν οι συµβατικοί όροι δεν τυποποιηθούν
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µετά την κατάρτιση των τεχνικών προτύπων µπορεί να είναι δύσκολη ή αδύνατη η
µελλοντική ενσωµάτωση νέων όρων.

Επισηµαίνονται επίσης προβλήµατα σχετικά µε γενικότερους κανόνες του δικαίου των
συµβάσεων, όπως αυτούς που διέπουν τη σύνταξη των συµβάσεων και την εκχώρηση, ενώ
εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία για τα ένδικα µέσα σε περιπτώσεις παραβιάσεων.

Οι ακαδηµαϊκοί αναφέρουν προβλήµατα που αποθαρρύνουν ή αποτρέπουν τις συναλλαγές,
αυξάνουν το κόστος συναλλαγής, στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό και περιορίζουν την
ασφάλεια του δικαίου. Προβλήµατα µπορούν να εµφανιστούν σε όλα τα στάδια της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας: σχεδιασµό, διαπραγµατεύσεις και σύναψη συµβάσεων,
εκπλήρωση υποχρεώσεων και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Οι ΜΜΕ και οι καταναλωτές
πλήττονται ιδιαίτερα. Κατά την άποψη ενός εισηγητή, τα προβλήµατα µάλλον προκύπτουν
από τον τυπικά µεγάλο αριθµό νόµων παρά από τις ουσιαστικές διαφορές των νοµικών
συστηµάτων, λόγω της ανάγκης διερεύνησης του ξένου νόµου.

Ορισµένοι ακαδηµαϊκοί διαχωρίζουν τους κανόνες που περιορίζουν τα συµβαλλόµενα µέρη,
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνουν ουσιαστικά τους κανόνες για τη σύνταξη των συµβάσεων,
από όσους δεν τα περιορίζουν. Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι το κόστος πληροφόρησης και οι
κίνδυνοι προκύπτουν από διαφορές τόσο στις υποχρεωτικές όσο και στις µη υποχρεωτικές
νοµικές διατάξεις. Υποστηρίζεται επίσης ότι η εµπειρία των Ηνωµένων Πολιτειών
αποδεικνύει ότι οι νοµικές διαφορές δεν µπορούν να αποτελούν καθοριστικό φραγµό, αλλά
έστω κι έτσι οι εν λόγω διαφορές συνιστούν το σοβαρότερο εµπόδιο του εµπορίου. Ένα άλλο
επιχείρηµα είναι ότι το σύστηµα των Ηνωµένων Πολιτειών έχει οδηγήσει σε κατά κεφαλή
αναλογία δικηγόρων οκταπλάσια της Ευρώπης.

3.2 Ενιαία εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου

3.2.1 Αντιδράσεις από κυβερνήσεις

Η πορτογαλική κυβέρνηση επισηµαίνει ότι η ερµηνεία και η εφαρµογή των κοινοτικών
κανόνων δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι είναι συχνά κατακερµατισµένοι µεταξύ διαφόρων
νοµικών µέσων. Επιβεβαιώνει επίσης το διφορούµενο χαρακτήρα των κοινοτικών νοµικών
µέσων και εννοιών. Στις εισηγήσεις της βελγικής Επιτροπής Τραπεζικών και
Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών και της γαλλικής κυβέρνησης δηλώνεται επίσης ότι
υφίστανται αντιφάσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού κεκτηµένου. Η τελευταία µάλιστα
αναφέρει ενδεικτικά τις οδηγίες για τις επενδυτικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η
φινλανδική κυβέρνηση επισηµαίνει τις ποικίλες ερµηνείες και ασυµφωνίες του κοινοτικού
δικαίου και των εθνικών µέτρων εφαρµογής. Ως προς το τελευταίο, η φινλανδική κυβέρνηση
αναφέρει συγκεκριµένα ότι λόγω της διακριτικής ευχέρειας ως προς την εφαρµογή των
οδηγιών οι διάφοροι παράγοντες διερωτώνται κατά πόσον υπάρχει ορθή εφαρµογή. Τα
γερµανικά οµοσπονδιακά κρατίδια επικρίνουν επίσης τη συνέπεια του κοινοτικού
κεκτηµένου, αναφέροντας ενδεικτικά τους τρόπους εφαρµογής των υποχρεώσεων
πληροφόρησης και των δικαιωµάτων υπαναχώρησης στο πλαίσιο των οδηγιών για το δίκαιο
των συµβάσεων µε καταναλωτές.

Η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου δηλώνει άγνοια της ύπαρξης αντιφάσεων στο
κοινοτικό δίκαιο και υποστηρίζει ότι ανάλογα προβλήµατα θα πρέπει να συνεχίσουν να
αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση.
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3.2.2 Αντιδράσεις από επιχειρήσεις

Σύµφωνα µε ορισµένους εισηγητές του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, τα
προβλήµατα οφείλονται στις διαφορές ως προς την εφαρµογή των οδηγιών, η δε ποικιλία
εφαρµοστέων συστηµάτων δικαίου και δικαιοδοσιών µπορεί να αποδειχθεί πολύ σοβαρή
τροχοπέδη για το διασυνοριακό εµπόριο. ∆ύο ενώσεις από το χώρο των µέσων ενηµέρωσης,
που εκπροσωπούν µεταξύ άλλων δηµιουργούς προϊόντων που κατοχυρώνονται βάσει
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αναφέρουν ένα συγκεκριµένο παράδειγµα
προβληµάτων σχετικά µε τον ορισµό όρων: η «εύλογη αµοιβή» στερείται, κατά την άποψή
τους, νοήµατος στο πλαίσιο της νοµοθεσίας του Ηνωµένου Βασιλείου για την εφαρµογή της
οδηγίας σχετικά µε την εκµίσθωση, το δανεισµό και άλλα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Σύµφωνα µε άλλους επιχειρηµατικούς τοµείς, οι αποκλίσεις ως προς την
εφαρµογή των οδηγιών στα κράτη µέλη προκαλούν συνήθως στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού, π.χ. στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών, ιδιαίτερα εάν το µέτρο
εφαρµογής υπερβαίνει το καθορισµένο ελάχιστο επίπεδο προστασίας. Ορισµένες ενώσεις
δήλωσαν ότι δεν αντιµετώπισαν προβλήµατα κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.2.3 Αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών

Τα γνωστά προβλήµατα των ασυνεπειών που παρατηρούνται µεταξύ των οδηγιών
επιδεινώνονται από τα µέτρα εφαρµογής που υιοθετούν τα κράτη µέλη, τις διαφορές ως προς
την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής του στον τοµέα των
νέων τεχνολογιών, και την ερµηνεία, ιδιαίτερα λόγω της επικάλυψης του κοινοτικού δικαίου
και της υφιστάµενης εθνικής νοµοθεσίας.

3.2.4 Αντιδράσεις από νοµικούς

Σχολιάζοντας το ζήτηµα της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, οι νοµικοί συµφωνούν ότι η
τρέχουσα προσέγγιση της κοινοτικής νοµοθεσίας, στο πλαίσιο της οποίας ρυθµίζονται µόνο
συγκεκριµένες πτυχές του δικαίου των συµβάσεων, οδηγεί σε έλλειψη διαφάνειας και
συνέπειας. Μεταξύ των αντιφάσεων των οδηγιών περιλαµβάνονται αντιφάσεις ως προς την
αναγνώριση γενικών αρχών, όπως η αρχή της καλής πίστης. Ως παραδείγµατα προβληµάτων
αναφέρονται, µεταξύ άλλων, η εν γένει απουσία ορισµού του όρου «σύµβαση» και οι
διαφορετικές προθεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις υπαναχώρησης από τις συµβάσεις.
Επιπλέον, υφίσταται το πρόβληµα της ανοµοιογενούς εφαρµογής και ερµηνείας των οδηγιών
από τα κράτη µέλη.

3.2.5 Αντιδράσεις από ακαδηµαϊκούς

Επικρίθηκε η ποιότητα της κοινοτικής νοµοθεσίας. Οι υφιστάµενες οδηγίες περιέχουν
αντιφάσεις ως προς την ύπαρξη ή µη ορισµών για συγκεκριµένους όρους, ως προς τα
περιεχόµενα των ορισµών των θιγόµενων προσώπων (περιλαµβανοµένου του «καταναλωτή»
και του «πωλητή») καθώς και ως προς τις επιτρεπόµενες περιόδους υπαναχώρησης. Ιδιαίτερα
το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας σχετικά µε τις εγγυήσεις για τα καταναλωτικά αγαθά
χαρακτηρίζεται ασαφές. Μία εξήγηση για τα προβλήµατα αυτά είναι η έλλειψη κοινού
λεξιλογίου ιδιωτικού δικαίου.

Ορισµένοι σχολιαστές επισηµαίνουν προβλήµατα σχετικά µε την εφαρµογή των οδηγιών στο
εθνικό δίκαιο. Αναφέρονται συγκεκριµένα παραδείγµατα σχετικά µε την προστασία των
βάσεων δεδοµένων, τις πωλήσεις κατ’ οίκον, τις οργανωµένες διακοπές, τις πωλήσεις εξ
αποστάσεως και την οδηγία σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες. Επιπλέον, όσον αφορά τις
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οδηγίες για τις καταχρηστικές ρήτρες, την ευθύνη για τα προϊόντα, τις εγγυήσεις έναντι των
καταναλωτών, τις καθυστερήσεις πληρωµών των οφειλών και το ηλεκτρονικό εµπόριο,
τίθεται το δύσκολο ζήτηµα κατά πόσον θα πρέπει να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο το πεδίο
εφαρµογής τους.

Υποστηρίζεται ότι η κατακόρυφη προσέγγιση της κοινοτικής νοµοθεσίας επί συγκεκριµένων
θεµάτων έχει οδηγήσει σε στρεβλώσεις των εθνικών νοµικών συστηµάτων και σε έλλειψη
συντονισµού µεταξύ των οδηγιών. Υποστηρίζεται επίσης ότι µε την εισαγωγή νέων εννοιών
οι οδηγίες απειλούν τη συνοχή των εθνικών νοµικών συστηµάτων, λόγω της έλλειψης
συνοχής µεταξύ των ίδιων των οδηγιών και επειδή το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δεν µπορεί να
διαφυλάσσει την εσωτερική συνοχή όλων των εθνικών νοµικών ζητηµάτων της ΕΕ
ταυτόχρονα.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ –
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

4.1 Επιλογή I

4.1.1 Αντιδράσεις από κυβερνήσεις

Οι κυβερνητικοί εισηγητές, στο βαθµό που εξέφρασαν τις απόψεις τους για την επιλογή Ι, την
απορρίπτουν κατά µεγάλη πλειοψηφία.

Από τους εισηγητές που απορρίπτουν την επιλογή Ι, η Γαλλία τη θεωρεί ασυµβίβαστη µε την
οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η ιταλική κυβέρνηση επισηµαίνει τον κίνδυνο
περαιτέρω κατακερµατισµού του δικαίου των συµβάσεων, ενώ τα γερµανικά οµοσπονδιακά
κρατίδια δηλώνουν την ανάγκη σαφήνειας και διαφάνειας για τους οικονοµικούς παράγοντες.
Η αρµόδια για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Αρχή του Ηνωµένου Βασιλείου δηλώνει ότι
δεν µπορεί να είναι βέβαιη εάν µε την επιλογή Ι θα αντιµετωπιστούν επαρκώς τα ζητήµατα
που ανακύπτουν, κάτι που θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα του προβλήµατος.

Ωστόσο, σύµφωνα µε την κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου, η αγορά έχει αρκετά
περιθώρια να αναπτύξει λύσεις σε πιθανά προβλήµατα. Η βελγική Επιτροπή Τραπεζικών και
Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών αναφέρει ένα επιτυχηµένο παράδειγµα αυτορρύθµισης
(προσυµβατική πληροφόρηση για στεγαστικά δάνεια). Τάσσεται, κατά πρώτον, υπέρ της
στήριξης της αυτορρύθµισης από την Επιτροπή και, κατά δεύτερον, υπέρ της παρέµβασης
του νοµοθέτη της ΕΚ, σε περίπτωση αποτυχίας της αυτορρύθµισης.

4.1.2 Αντιδράσεις από επιχειρήσεις

Από τους εισηγητές της µεταποιητικής βιοµηχανίας µία ένωση απορρίπτει την επιλογή Ι,
ενώ δύο άλλες δηλώνουν ότι η αγορά θα πρέπει να αυτορρυθµίζεται στο µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό όπου η βιοµηχανία έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο αυτορρύθµισης µέσω της ανάπτυξης
συνθηκών θεµιτού εµπορίου. Ορισµένοι εισηγητές του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών θεωρούν την επιλογή Ι µη ρεαλιστική, ενώ ένας εισηγητής δηλώνει ότι οι
δυνάµεις της αγοράς θα αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο ώστε οι χώρες να εξασφαλίζουν ότι το
εθνικό τους δίκαιο ανταποκρίνεται στις διεθνείς εµπορικές ανάγκες και ότι η κοινοτική
παρέµβαση στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων ενδέχεται να επιφέρει αδικαιολόγητες
επιβαρύνσεις προσαρµογής. Από τον τοµέα των µέσων ενηµέρωσης, ιδιαίτερα µάλιστα από
αυτούς των οποίων η εργασία εξαρτάται από τα προϊόντα άλλων δηµιουργών τα οποία
κατοχυρώνονται βάσει δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, υποστηρίχθηκε ευρέως η
απόλυτη αυτορρύθµιση. Για ορισµένους εισηγητές άλλων επιχειρηµατικών τοµέων οι
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λύσεις που βασίζονται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στην αγορά, µεταξύ των οποίων κώδικες
δεοντολογίας σε συνδυασµό µε αποτελεσµατική αυτορρύθµιση, φαίνεται να αποτελούν τη
στρατηγική µε τις µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

4.1.3 Αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών

Εκτός από µία οργάνωση, η οποία προκρίνει την επιλογή Ι, οι εισηγητές συµφωνούν ότι το
δίκαιο των συµβάσεων δεν µπορεί να ρυθµίζεται από τις αγορές, επειδή απαιτείται
παρέµβαση βάσει νόµου για την προστασία του ασθενέστερου µέρους.

4.1.4 Αντιδράσεις από νοµικούς

Κατά την άποψη της µεγάλης πλειοψηφίας των νοµικών, η εναρµόνιση του ευρωπαϊκού
δικαίου των συµβάσεων δεν θα επιτευχθεί εάν βασιστούµε µόνο στις αγορές. Υπάρχει
κίνδυνος να εφαρµόζεται το νοµικό σύστηµα της χώρας προέλευσης του οικονοµικά
ισχυρότερου συµβαλλόµενου µέρους. Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος της Αγγλίας και της Ουαλίας
αναφέρει ότι θα προτιµούσε να µην υπάρχει καµία παρέµβαση σε ορισµένα είδη συναλλαγών.

4.1.5 Αντιδράσεις από ακαδηµαϊκούς

Ο ακαδηµαϊκός κόσµος αντιτίθεται κατά συντριπτική πλειοψηφία στην επιλογή Ι, µε τους
εισηγητές να επικαλούνται την «πρακτική εµπειρία» ως απόδειξη της ακαταλληλότητας
αυτής της προσέγγισης. Η Οµάδα της Παβίας δηλώνει ότι ο υπερβολικά κατακερµατισµένος
χαρακτήρας των συναλλακτικών ηθών δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εσωτερικής
αγοράς.

Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο θεωρείται γενικά ανεπαρκής, µη ενδεδειγµένη και µη
ολοκληρωµένη λύση, αν και παρατηρούνται διαφορές στην έµφαση µε την οποία
διατυπώνεται η συγκεκριµένη θέση. Η οµάδα µελέτης για έναν ευρωπαϊκό αστικό κώδικα
(«Study Group on a European Civil Code») και η Επιτροπή Lando επισηµαίνουν ότι το
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί λύση, ιδιαίτερα στην περίπτωση ακούσιας σύναψης
συµβάσεων. Σύµφωνα µε τους εισηγητές, οι συγκρούσεις συµφερόντων των νοµικών και των
πελατών τους, καθώς και η έλλειψη ακρίβειας, πληρότητας και ελεύθερης πρόσβασης στις
πληροφορίες, δεν επιτρέπουν στην αγορά να επιλύσει τα υφιστάµενα προβλήµατα.

Υποστηρίζεται εντούτοις ότι χάρη στις δυναµικές διαδικασίες ανταγωνισµού µπορεί να
υπάρξει εκούσια εναρµόνιση, και για τον σκοπό αυτό ενδείκνυται περισσότερο η νοµοθεσία
που προωθεί τη διευκόλυνση έναντι του παρεµβατισµού. Από τους ακαδηµαϊκούς οι µόνοι
που υποστήριξαν σθεναρά την επιλογή Ι ανήκαν στο Σύλλογο Καθηγητών Νοµικής του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, οι οποίοι συνηγόρησαν υπέρ της εφαρµογής της
επιλογής Ι στο πλαίσιο των εµπορικών συµβάσεων.

4.2 Επιλογή II

4.2.1 Αντιδράσεις από κυβερνήσεις

Οι κυβερνητικοί εισηγητές υποστήριξαν σε µεγάλο βαθµό την επιλογή ΙΙ, αν και πολλοί τη
θεωρούν ανεπαρκή από µόνη της ή συµπλήρωµα είτε της επιλογής ΙΙΙ είτε της επιλογής IV.

Στην ΕΕ αποδίδεται δυνητικά ρόλος συντονισµού των ακαδηµαϊκών εργασιών ή
χρηµατοδότησης και υποστήριξης των ιδιωτικών πρωτοβουλιών των αγορών και των
νοµικών. Η Ιταλία υποστηρίζει την επιλογή ΙΙ, αλλά µόνο ως κατευθυντήρια γραµµή της
κοινοτικής νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε την κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου, η Επιτροπή
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θα µπορούσε ακόµα και να ηγείται η ίδια πρωτοβουλιών σε τοµείς όπου χρειάζονται σαφώς
λύσεις, οι οποίες όµως δεν παρέχονται από την αγορά. Η κυβέρνηση της ∆ανίας υποστηρίζει
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάµενων τυποποιηµένων συµβάσεων και κάθε
πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους εµπλεκόµενους βιοµηχανικούς και επαγγελµατικούς
φορείς να συντάσσουν απόλυτα ισορροπηµένες τυποποιηµένες συµβάσεις στις οποίες
λαµβάνονται περισσότερο υπόψη τα συµφέροντα του ασθενέστερου συµβαλλόµενου µέρους
ή να λαµβάνουν άλλες πρωτοβουλίες ικανές να δώσουν κίνητρα, κυρίως στις ΜΜΕ, ώστε να
συµµετέχουν περισσότερο σε διασυνοριακές συναλλαγές. Υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη
µη δεσµευτικών κοινών αρχών στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων προς χρήση στις
τυποποιηµένες συµβάσεις. Τέλος – προκειµένου το αντικίνητρο που απορρέει από την άγνοια
των εθνικών συστηµάτων δικαίου των συµβάσεων να µην αποτρέπει, ιδιαίτερα τους
καταναλωτές και τις ΜΜΕ, από τη συµµετοχή σε διασυνοριακές συναλλαγές – προτείνει να
αυξηθούν οι δυνατότητες πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τα εθνικά νοµικά συστήµατα.

Η αυστριακή κυβέρνηση εκφράζει την αντίθεσή της στη θεσµοθέτηση της έρευνας υπό
µορφή «Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ικαίου».

4.2.2 Αντιδράσεις από επιχειρήσεις

Ορισµένοι εισηγητές της µεταποιητικής βιοµηχανίας τάσσονται υπέρ της προώθησης
ενιαίων ευρωπαϊκών αρχών στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων, προκειµένου να
ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κατά την άποψη ορισµένων, θα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στην απλοποίηση της εθνικής και της κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και στην
κατάργηση των περιττών κανονιστικών ρυθµίσεων. Γενικές αρχές και κατευθυντήριες
γραµµές µπορούν να χρησιµοποιούνται ως πρότυπα σύνταξης επιχειρηµατικών συµβάσεων.
Η εθελοντική εφαρµογή προβλέπεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερη αποδοχή, όπως συνέβη ήδη
στην περίπτωση της Σύµβασης της Βιέννης για τις συµβάσεις διεθνών πωλήσεων
εµπορευµάτων (CISG).

Οι εισηγητές του τοµέα του λιανικού εµπορίου υποστηρίζουν την ανάπτυξη «ήπιας
νοµοθεσίας» και τη βελτίωση της ποιότητας της υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας, υπό την
προϋπόθεση ότι η νέα νοµοθεσία θα περιλαµβάνει µέγιστες προδιαγραφές και θα καταργεί τις
ελάχιστες ρήτρες που παρέχουν σήµερα τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να προχωρούν πέραν
των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Ορισµένες επιχειρήσεις του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών τάσσονται υπέρ της
περαιτέρω διερεύνησης της ανάπτυξης κοινών αρχών. Προτείνεται η δηµιουργία ενός
προσωρινού κώδικα αρχών. Οι εισηγητές του τοµέα των µέσων ενηµέρωσης αντιτίθενται
γενικά στην επιλογή ΙΙ. Πολλοί εισηγητές άλλων επιχειρηµατικών τοµέων τάσσονται υπέρ
της προώθησης της έρευνας, προκειµένου να καθοριστούν κοινές αρχές ως πρώτο βήµα στην
πορεία προς την εναρµόνιση. Αναφέρεται επίσης ότι η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών,
κωδίκων δεοντολογίας και τυποποιηµένων συµβάσεων από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα
δεν αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση, ιδιαίτερα εάν τα µέσα αυτά ενδέχεται να αποκτήσουν
δεσµευτικό χαρακτήρα και να περιορίσουν τη συµβατική ελευθερία. Υποστηρίζεται ότι τα
µέσα αυτά θα πρέπει να προωθούνται µόνο από οικονοµικούς παράγοντες.

4.2.3 Αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών

Οι οργανώσεις καταναλωτών είναι της άποψης ότι οι προαιρετικές κατευθυντήριες γραµµές
δεν επαρκούν και δεν ενδείκνυνται κατά πάσα πιθανότητα για την αντιµετώπιση των
ανησυχιών των καταναλωτών, επειδή το δίκαιο στον τοµέα των καταναλωτών είναι
κανονιστικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, αµφισβητείται η πρακτική χρησιµότητα των
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προαιρετικών κατευθυντήριων γραµµών. ∆ύο εισηγητές προτείνουν να καταρτιστεί ένα
σύνολο κοινών αρχών δικαίου στον τοµέα των καταναλωτών, που θα µπορούσε να
µετατραπεί µελλοντικά, στο πλαίσιο της επιλογής IV, σε δεσµευτική κοινοτική νοµοθεσία.

4.2.4 Αντιδράσεις από νοµικούς

Σύµφωνα µε ορισµένους εισηγητές, οι συγκριτικές µελέτες στον τοµέα του δικαίου των
συµβάσεων αποτελούν προϋπόθεση κάθε πρωτοβουλίας και η λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς θα µπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω µε την υιοθέτηση της επιλογής ΙΙ. Η
προσέγγιση της «ήπιας» εναρµόνισης, στο πλαίσιο της οποίας προωθείται η ανάπτυξη κοινών
αρχών ως κατευθυντήριες γραµµές για τους νοµοθέτες και τα δικαστήρια, ενώ σέβεται τις
διαφορετικές παραδόσεις των υφιστάµενων νοµικών συστηµάτων, ενδέχεται να καταλήξει
συν τω χρόνω σε ένα «πρότυπο δίκαιο». Προτείνεται οι αρχές αυτές να περιλαµβάνουν το
ιδιοκτησιακό δίκαιο και το δίκαιο περί αδικοπραξίας.

Άλλοι εισηγητές εκφράζουν τον προβληµατισµό µήπως τα µη δεσµευτικά µέσα, όπως οι
κοινές αρχές και οι τυποποιηµένες συµβάσεις, παρουσιάζουν ενδιαφέρον µόνο από
ακαδηµαϊκή άποψη και δεν τύχουν κατά πάσα πιθανότητα ευρείας αποδοχής στην αγορά, µε
αποτέλεσµα να µην εφαρµόζονται µε συνέπεια. Επιπλέον, η εναρµόνιση που οδηγεί σε
παρόµοιους και όχι πανοµοιότυπους νόµους ενδέχεται να µην αποτελεί καλή λύση.

4.2.5 Αντιδράσεις από ακαδηµαϊκούς

Οι εισηγητές υποστηρίζουν ευρέως την επιλογή ΙΙ, και η συντριπτική πλειοψηφία των
απόψεων που εκφράστηκαν τάσσεται υπέρ της περαιτέρω έρευνας, της κατάρτισης κοινών
αρχών ή αρχών αναφοράς και της προώθησης αυτού του έργου από την Επιτροπή. Ένας
εισηγητής προτείνει θεσµικές ρυθµίσεις για την αναθεώρηση κατά διαστήµατα των αρχών
αναφοράς. Ορισµένοι εισηγητές υπογραµµίζουν τη σηµασία της κατάρτισης κοινών αρχών,
και της επιλογής ΙΙ εν γένει, ως προπαρασκευή προκειµένου να υιοθετηθεί εν συνεχεία η
επιλογή IV. Ένας µικρός αριθµός εισηγητών εκφράζει ανησυχίες, µεταξύ των οποίων την
ανησυχία µήπως τεθεί σε κίνδυνο η διαφάνεια εάν βασιστούµε µόνο στην επιλογή ΙΙ.
Επιπλέον, αµφισβητήθηκε η πρακτική χρησιµότητα των κοινών αρχών, ιδιαίτερα βάσει του
επιχειρήµατος ότι οι κοινές αρχές απαιτούν έναν κοινό παρονοµαστή, και εποµένως
περιέχουν πάρα πολλά κενά.

Στις πηγές που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τη µελλοντική επεξεργασία των κοινών
αρχών περιλαµβάνονται η οικονοµική ανάλυση, το κοινοτικό κεκτηµένο, οι εθνικοί κανόνες,
οι διεθνείς κανόνες και η υφιστάµενη εργασία των ακαδηµαϊκών οµάδων, ιδιαίτερα της
Επιτροπής Lando και της Οµάδας της Παβίας.

Υποστηρίζεται η ιδέα ότι οι κοινές αρχές, άπαξ και θεσπιστούν, µπορούν να αξιοποιηθούν για
την προσέγγιση των εθνικών συστηµάτων δικαίου τόσο από τους νοµοθέτες όσο και από τα
δικαστήρια, καθώς και για την οργάνωση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε
ορισµένους εισηγητές, θα πρέπει να δηµοσιευθούν πρότυποι νόµοι, σύµφωνα µε την
πρακτική που ακολουθείται στις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά εκφράστηκαν σχετικά κάποιες
επιφυλάξεις. Επισηµαίνεται ότι οι κοινές αρχές µπορούν να ενσωµατωθούν στις συµβάσεις
από τους συµβαλλόµενους, και στο πλαίσιο της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, αν και
εκφράστηκαν και πάλι επιφυλάξεις. Επισηµαίνεται επίσης ότι η εργασία στον τοµέα του
συγκριτικού δικαίου θα µπορούσε να αποτελέσει χρήσιµη πηγή πληροφοριών για τους
παράγοντες της αγοράς.
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Πιστεύεται ότι το συγκριτικό δίκαιο θα διευκολύνει τη βελτίωση των εθνικών νοµοθεσιών
µέσω του ανταγωνισµού των νοµικών συστηµάτων και απελευθερώνοντας τη νοµική σκέψη
από το δογµατισµό. ∆ιατυπώνονται αιτήµατα για την προαγωγή κοινής νοµικής παιδείας,
κοινού προγράµµατος νοµικών σπουδών, κοινής νοµικής βιβλιογραφίας, κοινής νοµικής
ορολογίας και κοινού νοµικού διαλόγου, µε διάφορους τρόπους, µεταξύ των οποίων η
δηµιουργία εξειδικευµένων φορέων, π.χ. ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ικαίου και µιας
Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας ∆ικαίου. Ορισµένοι υποστηρίζουν επίσης την προώθηση της
κατάρτισης τυποποιηµένων συµβάσεων, η αποδοχή των οποίων θα εξαρτηθεί από την
ουσιαστική τους ποιότητα.

4.3 Επιλογή III

4.3.1 Αντιδράσεις από κυβερνήσεις

Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι τάσσονται γενικά υπέρ της επιλογής ΙΙΙ. Η ιταλική,
πορτογαλική και πολωνική κυβέρνηση θεωρεί την επιλογή ΙΙΙ ενδεχόµενο βήµα προς την
επιλογή IV.

Η γαλλική κυβέρνηση ζητεί µεγαλύτερη ακρίβεια στην κατάρτιση της κοινοτικής
νοµοθεσίας, αποφυγή των επικαλύψεων µεταξύ των νοµοθετικών µέσων (το σηµείο αυτό
επισηµαίνεται επίσης από την αυστριακή κυβέρνηση) και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς
ελέγχου των κοινοτικών νοµικών µέσων. Η αυστριακή κυβέρνηση συνηγορεί υπέρ της
χρήσης, ει δυνατόν, του ίδιου προτύπου στο πλαίσιο των διαφόρων νοµικών µέσων και
αναφέρει το δικαίωµα υπαναχώρησης στις οδηγίες για το δίκαιο των συµβάσεων µε
καταναλωτές ως παράδειγµα όπου αυτό θα µπορούσε να εφαρµοστεί. Συνηγορεί επίσης υπέρ
της απλοποίησης της σύνταξης και των εξαιρέσεων στους γενικούς κανόνες. Τέλος, θίγει το
ζήτηµα της ενδεχόµενης µετάβασης από την ελάχιστη στην πλήρη εναρµόνιση και δηλώνει
ότι η αρχή της χώρας προέλευσης δεν αποτελεί λύση. Η φινλανδική κυβέρνηση δηλώνει
σαφώς ότι στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων µε καταναλωτές η Κοινότητα οφείλει να
καλύψει τα νοµοθετικά κενά, να διευκολύνει την κατανόηση των κανόνων και να περιορίσει
τις ποικίλες ερµηνείες συµπληρώνοντας και εδραιώνοντας την υφιστάµενη νοµοθεσία.
Τονίζει εξάλλου ότι στόχος θα πρέπει να είναι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του
καταναλωτή. Η πορτογαλική κυβέρνηση επισηµαίνει το πρόβληµα των εννοιών που είναι
δύσκολο να µεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο ή έχουν διαφορετικές σηµασίες στα διάφορα
κράτη µέλη. Η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου αναγνωρίζει τη µεγάλη αξία της
επιλογής ΙΙΙ και συνηγορεί υπέρ της απλοποίησης της υφιστάµενης και της βελτίωσης της
µελλοντικής νοµοθεσίας, καθώς και υπέρ της αντιµετώπισης των αντιφάσεων µεταξύ των
υφιστάµενων οδηγιών και των διαφορών κατά την εφαρµογή τους σε εθνικό επίπεδο. ∆εν
αποκλείει ρητώς την περαιτέρω εναρµόνιση των οδηγιών για το δίκαιο των συµβάσεων µε
καταναλωτές που δεν παρέχουν παρά ελάχιστη εναρµόνιση. Η κυβέρνηση της ∆ανίας
εισηγείται να επικεντρωθεί η προσοχή στη θέσπιση ορισµένων γενικών αρχών παρά πολύ
αναλυτικών κανόνων στους επιµέρους τοµείς, προκειµένου να περιοριστούν οι αντιφάσεις σε
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τα κράτη του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ, οι υφιστάµενες
οδηγίες θα πρέπει να ενηµερώνονται και να προσαρµόζονται όποτε κρίνεται απαραίτητο.
Ωστόσο, τα κράτη αυτά προτιµούν εν γένει τις οδηγίες ελάχιστης εναρµόνισης.

4.3.2 Αντιδράσεις από επιχειρήσεις

Οι περισσότεροι εισηγητές της µεταποιητικής βιοµηχανίας υποστηρίζουν την επιλογή ΙΙΙ,
ενώ ένας εισηγητής δηλώνει ότι η βιοµηχανία είναι απρόθυµη να χρησιµοποιήσει στις
συναλλαγές της νέους υποχρεωτικούς κανόνες που περιορίζουν τη συµβατική ελευθερία,
εφόσον κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται από επιχειρηµατική άποψη. Γενικά, οι εισηγητές του
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τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών δηλώνουν ότι η βελτίωση της ποιότητας της
υφιστάµενης νοµοθεσίας θα ενθαρρύνει την πορεία προς µια εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο
του τοµέα των µέσων ενηµέρωσης οι απόψεις για την επιλογή ΙΙΙ διαφοροποιούνται.
Ορισµένοι εισηγητές υποστηρίζουν τη βελτίωση του συνόλου της νοµοθεσίας, που
συνίσταται στην εξάλειψη των αντιφάσεων, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η ανάλυση των
υφιστάµενων οδηγιών πρέπει να πραγµατοποιείται κατά περίπτωση και η βελτίωση να
επιτευχθεί µέσω νοµοθεσίας που θα στοχεύει σε µεµονωµένους τοµείς δικαίου παρά µέσω
πλήρους εναρµόνισης. Οι εισηγητές άλλων επιχειρηµατικών τοµέων τάσσονται γενικά υπέρ
της βελτίωσης, του συντονισµού και του συγχρονισµού της υφιστάµενης νοµοθεσίας.

4.3.3 Αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών

Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία του καταναλωτή χρειάζεται βελτίωση.
Στο πλαίσιο των βελτιώσεων θα πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρµογής της, µέσω π.χ.
ενιαίου ορισµού του «καταναλωτή», καθώς και της εναρµόνισης στα διάφορα κοινοτικά
νοµικά µέσα των καθηκόντων πληροφόρησης, των ενδίκων µέσων και του δικαιώµατος
υπαναχώρησης από µια σύµβαση. Χρειάζεται επίσης να ενισχυθεί το επίπεδο εναρµόνισης.
Ένας εισηγητής επισηµαίνει ότι, πέραν της συνέπειας και της συνοχής, θα υπάρχει πάντα
περιθώριο θέσπισης νέων κανόνων προστασίας του καταναλωτή για την αντιµετώπιση
συγκεκριµένων προβληµάτων.

4.3.4 Αντιδράσεις από νοµικούς

Όλοι σχεδόν οι εισηγητές υποστηρίζουν την επιλογή ΙΙΙ, αν και κάποιοι θεωρούν ότι µια απλή
επισκόπηση π.χ. δεν θα επαρκούσε για να µη χρειάζεται πλέον να εφαρµόζονται οι διάφοροι
υποχρεωτικοί εθνικοί κανόνες. Η επισκόπηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας θα πρέπει να
βασιστεί στις εµπειρίες των πρωτοβουλιών SLIM (απλούστερη νοµοθεσία για την εσωτερική
αγορά) και BEST (οµάδα έργου για την απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος).

4.3.5 Αντιδράσεις από ακαδηµαϊκούς

Οι ακαδηµαϊκοί τάσσονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία υπέρ της βελτίωσης της
υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας, στην οποία µάλιστα ορισµένοι εισηγητές αποδίδουν
προτεραιότητα.

Μεταξύ των επιχειρηµάτων που προβάλλονται για τη βελτίωση της υφιστάµενης κοινοτικής
νοµοθεσίας περιλαµβάνεται η υπερβολικά ασαφής και συγκεχυµένη υφιστάµενη ορολογία,
καθώς και η δυνατότητα µεγαλύτερης συνοχής, διαφάνειας και απλοποίησης του κοινοτικού
δικαίου. Ένα άλλο επιχείρηµα αφορά τη δυνατότητα προόδου στη συστηµατοποίηση του
κοινοτικού δικαίου των συµβάσεων, τη βελτίωση της συνοχής του και την κάλυψη των
κενών. Θα µπορούσαν επίσης να εκσυγχρονιστούν οι υποχρεωτικοί κοινοτικοί κανόνες του
δικαίου των συµβάσεων.

Ωστόσο, σύµφωνα µε την πλειοψηφία των απόψεων του ακαδηµαϊκού κόσµου, όπου
εκφράζονται, η βελτίωση της κοινοτικής νοµοθεσίας δεν θα αντιµετωπίσει τα ουσιαστικά
προβλήµατα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων ή τουλάχιστον θα αποτελέσει
βραχυπρόθεσµη λύση. Παρ’ όλα αυτά, η ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου για τη
βελτίωση της µελλοντικής κοινοτικής νοµοθεσίας υποδεικνύεται ως µακροπρόθεσµη
στρατηγική.

Μεταξύ συγκεκριµένων προτάσεων περιλαµβάνεται η αναθεώρηση των ορισµών και η
εναρµόνιση των περιεχοµένων των διαφόρων οδηγιών, περιλαµβανοµένων των προθεσµιών
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ακύρωσης των συµβάσεων και των νοµικών συνεπειών της ακύρωσης. Μεταξύ άλλων,
προτείνεται επιπλέον η µετατροπή των οδηγιών σε κανονισµούς και η κατάρτιση ενός
ευρωπαϊκού κώδικα καταναλωτών, ο οποίος θα καλύπτει όλες τις υφιστάµενες οδηγίες, και
πιθανόν άλλων κωδίκων για το δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και το δίκαιο που διέπει την
παροχή αδειών στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Προτείνεται επίσης να καλυφθούν
τα κενά που αφορούν τη µεταβίβαση ιδιοκτησίας και τους κινδύνους από τα καταναλωτικά
αγαθά, µε την κατάρτιση µαύρης λίστας απαγορευµένων συµβατικών όρων και την επέκταση
των κανόνων για τις καταχρηστικές ρήτρες στους µη τυποποιηµένους όρους, καθώς και των
κανόνων για τα καταναλωτικά αγαθά στις καταναλωτικές υπηρεσίες. Περαιτέρω προτάσεις
περιλαµβάνουν αυστηρότερες κυρώσεις για την παραβίαση των καθηκόντων πληροφόρησης
και µεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση αφερεγγυότητας του προµηθευτή.
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4.4 Επιλογή IV

4.4.1 Αντιδράσεις από κυβερνήσεις

Οι κυβερνητικές απόψεις για την επιλογή IV δεν παρουσιάζουν την οµοιογένεια που
χαρακτηρίζει τις κυβερνητικές απόψεις για τις υπόλοιπες επιλογές.

Η ιταλική κυβέρνηση είναι της άποψης ότι η οριζόντια εναρµόνιση θα πρέπει να επιδιωχθεί
σε συγκεκριµένους τοµείς, και αναφέρει ενδεικτικά το δίκαιο των συµβάσεων µε
καταναλωτές. ∆ηλώνει ότι στο πλαίσιο της νοµοθεσίας θα πρέπει να συνδυάζονται
υποχρεωτικοί και µη υποχρεωτικοί κανόνες και να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής
διαφορετικού εφαρµοστέου δικαίου. Σύµφωνα µε την πορτογαλική κυβέρνηση, η επιλογή IV
δεν αποτελεί ρεαλιστικό βραχυπρόθεσµο στόχο παρά στόχο που θα µπορούσε να επιδιωχθεί
µετά την εφαρµογή της επιλογής ΙΙ. Η εν λόγω κυβέρνηση προτείνει τη συνέχιση και
εντατικοποίηση των ακαδηµαϊκών µελετών σε αυτόν τον τοµέα. Η επιλογή IV θα πρέπει να
απαρτίζεται από κανόνες εφαρµοστέους εφόσον δεν υπάρχει άλλη συµφωνία µεταξύ των
συµβαλλοµένων. Υποχρεωτικοί κανόνες θα πρέπει να υφίστανται για ειδικές µόνο
περιπτώσεις. Η πορτογαλική κυβέρνηση δεν θεωρεί ενδεδειγµένο µέσο ούτε την οδηγία ούτε
τη σύσταση, καθώς και οι δύο οδηγούν σε διαφορές στο εθνικό δίκαιο. Τα βελγικά
Υπουργεία Οικονοµικών και Οικονοµίας αντιµετωπίζουν θετικά την επιλογή IV. Η
αυστριακή κυβέρνηση δεν αντιτίθεται ρητώς στην επιλογή IV, αλλά τονίζει ότι θα είναι
µακροχρόνιο και δύσκολο εγχείρηµα. Υπογραµµίζει εξάλλου ότι τα κοινοτικά θεσµικά
όργανα δεν θα πρέπει να τάσσονται κατά αυτής της επιλογής. Προτείνει τη χρήση νοµικών
µέσων που θα εφαρµόζονται εφόσον οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ως προς την εφαρµογή
τους. Οµοίως, τα γερµανικά οµοσπονδιακά κρατίδια θεωρούν ότι η επιλογή IV αποτελεί το
ενδεδειγµένο µέσο µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, εφόσον καταδεικνύεται η ανάγκη
χρησιµοποίησής του. Τονίζουν ότι το υφιστάµενο κοινοτικό κεκτηµένο θα πρέπει να
ενσωµατωθεί πλήρως και ότι θα χρειαστεί να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του
καταναλωτή. Εντούτοις, θεωρούν ότι επί του παρόντος η ΕΚ στερείται νοµικής βάσης για
κάτι τέτοιο, αλλά δηλώνουν ότι κατά την προετοιµασία της επόµενης ∆ιακυβερνητικής
∆ιάσκεψης, το 2004, θα χρειαστεί να εξεταστεί το ζήτηµα αυτής της αρµοδιότητας. Το θέµα
της κοινοτικής αρµοδιότητας τονίζεται επίσης από την πολωνική κυβέρνηση, η οποία θα
µπορούσε ωστόσο να εντάξει την επιλογή IV στο ιδεολογικό πλαίσιο της µελλοντικής
ανάπτυξης του ευρωπαϊκού δικαίου. Η αυστριακή κυβέρνηση υπογραµµίζει την ανάγκη να
εξεταστεί το ζήτηµα της αρµοδιότητας.

Τα κράτη µέλη του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό την ανάπτυξη ενός
νέου συνόλου δεσµευτικών ενιαίων αρχών του δικαίου των συµβάσεων, αλλά θεωρεί πολύ
ευπρόσδεκτη την ανάπτυξη ενός συνόλου µη δεσµευτικών πρότυπων αρχών. Η φινλανδική
κυβέρνηση, αν και αντιτάσσεται στην ενιαία νοµοθεσία που θα καλύπτει το ευρύ φάσµα του
δικαίου των συµβάσεων, αναγνωρίζει κάποια προοπτική πιθανής ελάχιστης εναρµόνισης στο
ασφαλιστικό δίκαιο. Η ιδέα ότι το ασφαλιστικό δίκαιο µπορεί να αποτελέσει υποψήφιο τοµέα
εναρµόνισης τονίζεται επίσης από την αυστριακή κυβέρνηση. Η γαλλική κυβέρνηση
τάσσεται στην παρούσα φάση κατά της αντικατάστασης των εθνικών συστηµάτων δικαίου
από ένα πραγµατικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, αλλά δεν εξέφρασε άποψη για ένα
σύνολο διατάξεων που θα αφήνουν ανέπαφους τους εθνικούς κανόνες (επιλογή συµµετοχής ή
µη συµµετοχής). Η αρµόδια για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Αρχή του Ηνωµένου
Βασιλείου θεωρεί την επιλογή IV πρόωρη και εξαιρετικά δύσκολο να εφαρµοστεί δεδοµένης
της ύπαρξης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Κάτι τέτοιο θα αφορά
κυρίως την αυτόµατη εφαρµογή κανόνων που δεν θα µπορούν να εξαιρεθούν. Σύµφωνα µε
την εν λόγω Αρχή, για την υιοθέτηση έστω και καθαρά προαιρετικών και ελάχιστων
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προτύπων απαιτείται περαιτέρω ανάλυση των αδυναµιών του υφιστάµενου συστήµατος.
Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι κάτι τέτοιο µπορεί να υποστηριχθεί εν ευθέτω χρόνο. Κατά την
κυβέρνηση της ∆ανίας, η γενική εναρµόνιση αποτελεί µεγαλεπήβολο και δύσκολο έργο, το
ενδεχόµενο υλοποίησης του οποίου, υπό το φως των αρχών της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας, θα πρέπει να εξεταστεί µόνον εφόσον αποδειχθεί σαφώς ότι οι αποκλίνοντες
εθνικοί κανόνες παρεµποδίζουν την ικανοποιητική ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, ότι
αυτά τα προβλήµατα δεν µπορούν να επιλυθούν µε άλλον τρόπο και ότι τα πλεονεκτήµατα
της εναρµόνισης υπερισχύουν σαφώς των µειονεκτηµάτων. Εάν αποδειχθούν τα παραπάνω, η
κυβέρνηση της ∆ανίας θα υποστηρίξει µια σύσταση για τη θέσπιση µη δεσµευτικών αρχών
στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων, τις οποίες τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να τηρούν
στο πλαίσιο της νοµοθεσίας τους, καθώς και µια σύσταση ή κανονισµό που θα περιλαµβάνει
συµβατικούς κανόνες οι οποίοι µπορούν, κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων, να
διέπουν τη σύµβασή τους.

Η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου απορρίπτει κάθε µορφή της επιλογής IV, την οποία
θεωρεί δυσανάλογη και πιθανόν αντίθετη µε την αρχή της επικουρικότητας. Κατά την άποψή
της, η κοινοτική νοµοθεσία θα πρέπει να εστιάζεται σε σαφώς προσδιορισµένα προβλήµατα
κατά περίπτωση.

4.4.2 Αντιδράσεις από επιχειρήσεις

Γενικά η επιλογή IV απορρίπτεται από τη µεταποιητική βιοµηχανία. Μία ένωση
επισηµαίνει ότι η δηµιουργία ενός αστικού κώδικα δεν µπορεί παρά να αποτελεί
µακροπρόθεσµο στόχο και θα πρέπει να καταρτιστεί σταδιακά µέσω της εκούσιας
προσέγγισης των εθνικών συστηµάτων δικαίου, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να µην
αντιµετωπίσουν αιφνιδιαστικά µαζικές επιβαρύνσεις προσαρµογής. Επιπλέον, υποστηρίζεται
ότι θα πρέπει να αιτιολογείται το σύνολο της δράσης της ΕΕ και ότι η κοινοτική νοµοθεσία
θα πρέπει να ελέγχεται µε βάση την αξιολόγηση των επιπτώσεων, την ανάλυση κόστους–
οφέλους, την αναλογικότητα και τις δυνατότητές της για τη δηµιουργία ή την απώλεια
θέσεων εργασίας. Οι περισσότεροι εισηγητές του τοµέα των µέσων ενηµέρωσης δεν
θεωρούν αναγκαία την παρέµβαση της Επιτροπής µε χρήση ενός νέου µέσου. Ορισµένες
ενώσεις είναι αντίθετες µε τον καθορισµό συµβατικών όρων για τις επιχειρηµατικές
συµβάσεις, επειδή επί του παρόντος δεν χρειάζεται να δηµιουργηθεί ευρωπαϊκός αστικός
κώδικας.

Πολλοί εισηγητές του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών θεωρούν ότι η επιλογή IV
ενδείκνυται ως µακροπρόθεσµος στόχος, και διατυπώνονται διάφορες εισηγήσεις ως προς την
κατάλληλη προσέγγιση: ένα γενικό νοµοθετικό πλαίσιο, µια οδηγία ή ένας αστικός κώδικας
που θα αποτελείται κατά κύριο λόγο από µη υποχρεωτικούς κανόνες και εν µέρει από
υποχρεωτικούς. Προτείνεται επίσης ένα σύστηµα προαιρετικής συµµετοχής. Άλλοι
επιχειρηµατικοί τοµείς υποστηρίζουν ως ένα βαθµό τη θέσπιση νέας και εκτενούς
νοµοθεσίας, αλλά µόνον όπου έχουν προσδιοριστεί συγκεκριµένα προβλήµατα και ως λύση
που παρέχει τη δυνατότητα µη συµµετοχής, όπως η CISG ή ο UCC (οµοιόµορφος εµπορικός
κώδικας των Ηνωµένων Πολιτειών).

4.4.3 Αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών

Οι απόψεις των εισηγητών διαφοροποιούνται ως προς την αναγκαιότητα και τη σκοπιµότητα
της επιλογής IV. Οι πολέµιοι επικαλούνται την έλλειψη στοιχείων που να αποδεικνύουν
ζηµία τόσο σοβαρή ώστε να δικαιολογεί την ανάληψη κοινοτικής δράσης – οπωσδήποτε δεν
µπορούν να προβληθούν ως επιχείρηµα οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Οι υποστηρικτές
επιθυµούν την υιοθέτηση της επιλογής IV, αλλά αντιλαµβάνονται διαφορετικά την καλύτερη
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παραλλαγή της. Σύµφωνα µε έναν εισηγητή, το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων δεν θα
πρέπει να θεσπιστεί µέσω κανονισµού, καθώς τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν
περιθώρια ελιγµών. Ένας άλλος εισηγητής επιθυµεί η επιλογή IV να περιοριστεί σε
ορισµένες βασικές πτυχές. Μία οργάνωση δηλώνει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο στον τοµέα των
καταναλωτών θα πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη εναρµόνιση, επειδή η µόνη του
επιδίωξη είναι να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, ενώ το εθνικό δίκαιο στον
τοµέα των καταναλωτών αποσκοπεί στην προστασία του ασθενέστερου µέρους. Οµοίως,
σύµφωνα µε έναν άλλο εισηγητή, το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων θα πρέπει να
περιλαµβάνει αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία του καταναλωτή.
Τέλος, υποστηρίζεται ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο στον τοµέα των καταναλωτών θα µπορούσε να
διευκολύνει την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενθαρρύνοντας τους
καταναλωτές να αυξήσουν τις διασυνοριακές αγορές τους.

4.4.4 Αντιδράσεις από νοµικούς

Μόνον 6 επί συνόλου 27 εισηγητών απορρίπτουν πλήρως την πρόταση για δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού αστικού κώδικα. Συγκεκριµένα, οι Άγγλοι νοµικοί φοβούνται µήπως πληγεί το
κύρος του αγγλικού εθιµικού δικαίου παγκοσµίως. Κατά την άποψή τους, θα ήταν
τουλάχιστον δυσανάλογο να επιβληθεί ένα υποχρεωτικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων
στα κράτη µέλη. Ένας εισηγητής ισχυρίζεται ότι ένα υποχρεωτικό σύστηµα δικαίου
κινδυνεύει να υπονοµεύσει την υφιστάµενη «εξαγωγή» του αγγλικού εθιµικού δικαίου, που
παρέχει στα συµβαλλόµενα µέρη παγκοσµίως ασφάλεια του δικαίου µεγαλύτερη από τα
νοµικά συστήµατα στο πλαίσιο της παράδοσης του αστικού δικαίου. Υπάρχουν π.χ.
τυποποιηµένοι όροι καθορισµένοι από τη διεθνή ένωση «International Swaps Derivatives
Association» βάσει του αγγλικού δικαίου. Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος της Σκωτίας ωστόσο
δηλώνει µεν ότι προτιµά την επιλογή ΙΙΙ, αλλά ότι η εν λόγω επιλογή δεν θα πρέπει να
υιοθετηθεί χωρίς τις επιλογές ΙΙ και IV.

Κατά άλλους, ένας ενιαίος και εκτενής ευρωπαϊκός αστικός κώδικας αποτελεί την καλύτερη
λύση για τα προβλήµατα που έχουν προσδιοριστεί. Ωστόσο, δεν υπάρχει σύµπνοια κατά
πόσον ο στόχος αυτός θα µπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα µέσω σύστασης, οδηγίας ή,
δεδοµένης της συχνά εσφαλµένης εφαρµογής των οδηγιών, κανονισµού. Εντούτοις,
διαπιστώνεται µια τάση προτίµησης ενός συστήµατος προαιρετικής συµµετοχής, ενός
συνόλου διεθνικών κανόνων που θα µπορούν επίσης να επιλέγονται από τα συµβαλλόµενα
µέρη για αµιγώς εθνικές συµβάσεις – κάτι που εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των
κρατών µελών. Ως πρώτο στάδιο προτείνεται η ενοποίησης της νοµικής ορολογίας. Θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη οι εθνικές αρχές για τις συµβάσεις δηµοσίου δικαίου, το ιδιοκτησιακό
δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο και η πολιτική δικονοµία που συνδέονται µε το δίκαιο των
συµβάσεων.

4.4.5 Αντιδράσεις από ακαδηµαϊκούς

Η πλειοψηφία των ακαδηµαϊκών αντιµετωπίζει θετικά την επιλογή IV, αν και θεωρείται
µακροπρόθεσµη στρατηγική ή, από ορισµένους, λύση για το απώτερο µέλλον, ενώ
εκφράζεται επίσης απόλυτη αντίθεση. Τονίζεται εξάλλου ότι η επιτυχία ενός ευρωπαϊκού
δικαίου των συµβάσεων θα εξαρτηθεί από την ουσιαστική του ποιότητα. Στο πλαίσιο των
δεικτών αξιολόγησης της ουσιαστικής ποιότητας λαµβάνεται υπόψη κατά πόσον οι κανόνες
είναι απλοί, σαφείς, προσπελάσιµοι, πρακτικοί και εκτενείς, κατά πόσον συνυπολογίζουν τις
σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και δεν είναι υπερβολικά θεωρητικοί.
Υποστηρίζεται ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων δεν πρέπει να προκύψει από έναν
άτολµο συµβιβασµό των διαφόρων εθνικών νοµοθεσιών παρά από την επιλογή των
καλύτερων και ορθότερων κανόνων. Υποστηρίζεται µάλιστα ότι η θετικιστική νοµική
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ανάλυση, στο πλαίσιο της οποίας δεν λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και οικονοµικές
επιπτώσεις των νοµικών δοµών, είναι ανώφελη. Για τους προκαθορισµένους κανόνες ένας
εξαιρετικά σηµαντικός δείκτης είναι η πιστότητα µε την οποία εκφράζουν όσα έχουν
συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.

∆ιατυπώνονται διάφορες προτάσεις για την ανάγκη προοδευτικής ή σταδιακής εφαρµογής,
π.χ. µε την υιοθέτηση µιας προσέγγισης προαιρετικής συµµετοχής πριν από την οριστική
αντικατάσταση των εθνικών νόµων, καθώς και για την ανάγκη πρόβλεψης µιας δοκιµαστικής
περιόδου. Υποστηρίζεται ότι ορισµένα κράτη µέλη θα µπορούσαν να υιοθετήσουν το
ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων πριν από άλλα, αν και ένας ακαδηµαϊκός εκφράζει την
αντίθεσή του. Σύµφωνα µε έναν εισηγητή, το πολιτικό επιχείρηµα υπέρ µιας πανευρωπαϊκής
κωδικοποίησης θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο ενός πιθανού νοµοθετικού κειµένου.

Πολλοί ακαδηµαϊκοί τάσσονται υπέρ της οριστικής αντικατάστασης του εθνικού δικαίου από
ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων ή έναν ευρωπαϊκό αστικό κώδικα, αν και ένας
αρκετά µεγάλος αριθµός προτιµά µια λύση που θα παρέχει τη δυνατότητα συµµετοχής ή µη
συµµετοχής, κυρίως για τους µη δεσµευτικούς κανόνες ή τους κανόνες που προωθούν τη
διευκόλυνση. Επισηµάνθηκε ότι το αγγλικό δίκαιο παρέχει στα συµβαλλόµενα µέρη τη
δυνατότητα επιλογής του ενιαίου νόµου του 1964 για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών, αλλά δεν
υπήρξε καµία περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι να έκαναν χρήση αυτής της επιλογής. Η µη
αντικατάσταση της εθνικής νοµοθεσίας οφείλεται, µεταξύ άλλων, στην αντίληψη ότι η
ευρωπαϊκή κωδικοποίηση ενδέχεται να οδηγήσει σε ακαµψία ή στασιµότητα του δικαίου και
ότι η µακρόχρονη συνύπαρξη ευρωπαϊκού και εθνικών συστηµάτων δικαίου στον τοµέα των
συµβάσεων ενδεχοµένως να συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα της συγκεντρωτικής και
αποκεντρωµένης νοµοθεσίας, αποφεύγοντας παράλληλα τα µειονεκτήµατα.

Εκφράζεται σαφής προτίµηση για τη χρησιµοποίηση ενός άµεσα δεσµευτικού µέσου, όπως
ενός κανονισµού ή µιας συνθήκης ad hoc, παρά µιας οδηγίας ή σύστασης. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί εναρµόνιση όχι µόνο
των γενικών αρχών αλλά ουσιαστικά των κανόνων βάσει των οποίων λειτουργούν οι
επιχειρήσεις και τα δικαστήρια. Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα
ως προς τη νοµική κατάσταση άλλων κρατών, θα πρέπει να υπάρχουν οι ίδιες νοµικές
διατάξεις µεταξύ των διαφόρων κρατών και ότι η νοµοθεσία µέσω οδηγίας ενδέχεται να
περιπλέξει περισσότερο και να αυξήσει την αναποτελεσµατικότητα κατά τη διαδικασία
παροχής νοµικών συµβουλών και σύνταξης.

4.5 Άλλες επιλογές· πεδίο εφαρµογής της ανακοίνωσης

4.5.1 Αντιδράσεις από κυβερνήσεις

Το γερµανικό Οµοσπονδιακό Συµβούλιο, ενώ υποστηρίζει τις επιλογές II και III και
µακροπρόθεσµα την επιλογή IV, θεωρεί εντούτοις ότι εν ανάγκη θα ήταν χρήσιµη η θέσπιση
µέτρων επιλεκτικής εναρµόνισης.

Τα γερµανικά οµοσπονδιακά κρατίδια και η αυστριακή κυβέρνηση διαφωνούν να
συµπεριληφθεί το οικογενειακό και το κληρονοµικό δίκαιο. Το βελγικό Υπουργείο
Οικονοµικών διαφωνεί επίσης να συµπεριληφθούν οι κανόνες για το οικογενειακό δίκαιο και
την ακίνητη περιουσία. Τα γερµανικά οµοσπονδιακά κρατίδια δεν συµφωνούν να
συµπεριληφθεί το ιδιοκτησιακό δίκαιο. Η αυστριακή κυβέρνηση θίγει το ενδεχόµενο να
συµπεριληφθεί το δίκαιο περί αδικοπραξίας. Η γαλλική κυβέρνηση συνηγορεί υπέρ µιας
περιοριστικής κατανόησης του δικαίου των συµβάσεων, εξαιρώντας συγκεκριµένα το δίκαιο
περί αδικοπραξίας και το ιδιοκτησιακό δίκαιο.
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Η φινλανδική κυβέρνηση, ενώ εισηγείται να διερευνηθεί η ανάγκη θέσπισης νέων κοινοτικών
κανόνων στο ασφαλιστικό δίκαιο (βλ. επιλογή IV), υποδεικνύει ότι στο εγγύς µέλλον θα
πρέπει να επανεξεταστούν τουλάχιστον οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που
εφαρµόζονται στις ασφαλιστικές συµβάσεις.

Σύµφωνα µε την κυβέρνηση της ∆ανίας, η Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της
κυρίως στην καλή λειτουργία των διεθνών κανόνων δικαιοδοσίας και εφαρµοστέου δικαίου.
Τάσσεται επιπλέον υπέρ µιας αναλυτικότερης µελέτης της δυνατότητας η γενική εναρµόνιση
του δικαίου των συµβάσεων ή τµηµάτων αυτού να πραγµατοποιηθεί επωφελώς σε ένα
ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, όπως των Ηνωµένων Εθνών, και παραθέτει το παράδειγµα της
CISG.

Οι κυβερνήσεις της Αυστρίας και της ∆ανίας υπογραµµίζουν ότι στο µέλλον η αρχή της
συµβατικής ελευθερίας θα πρέπει να αποτελεί το γενικό κανόνα και οι περιορισµοί αυτής την
εξαίρεση.

4.5.2 Αντιδράσεις από επιχειρήσεις

Σύµφωνα µε τους εισηγητές της µεταποιητικής βιοµηχανίας, στον τοµέα αυτό υπάρχει
ιδιαίτερη ανάγκη εναρµόνισης των περιόδων προθεσµίας και των κανόνων περιορισµού της
ευθύνης. Επιπλέον, δεν θεωρείται δικαιολογηµένο να περιοριστεί η εργασία στον τοµέα του
ιδιωτικού δικαίου στο δίκαιο των συµβάσεων. Εάν επιδιώκεται η διευκόλυνση των
διασυνοριακών συναλλαγών, το δίκαιο των συµβάσεων δεν µπορεί να εξεταστεί χωριστά από
το ιδιοκτησιακό δίκαιο. Ορισµένοι εισηγητές του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών προτείνουν να συµπεριληφθούν στη διαδικασία εναρµόνισης τοµείς όπως οι
απαιτήσεις πληροφόρησης, το φορολογικό δίκαιο και το εταιρικό δίκαιο. Μια εισήγηση από
τον τοµέα των µέσων ενηµέρωσης προτείνει ως εναλλακτικό νοµικό µέσο να δηµιουργηθεί
για το δίκαιο στον τοµέα των καταναλωτών ένα σύστηµα ανάλογο των διεθνών εµπορικών
όρων (Incoterms) στο δίκαιο των συµβάσεων. Κατά την άποψη εισηγητών άλλων
επιχειρηµατικών τοµέων, η Επιτροπή θα µπορούσε επίσης να δηµιουργήσει µια πλατφόρµα
µέσω ενός ιστοχώρου όπου θα παρέχονται πληροφορίες για το δίκαιο των συµβάσεων και θα
συγκρίνονται οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες.

4.5.3 Αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών

Ένας εισηγητής δηλώνει ότι η Σύµβαση της Ρώµης για τους υποχρεωτικούς κανόνες
χρειάζεται να διευκρινιστεί απαιτώντας την εφαρµογή του δικαίου του κράτους προέλευσης
του καταναλωτή, ανεξαρτήτως της έδρας της επιχείρησης.

4.5.4 Αντιδράσεις από ακαδηµαϊκούς

Για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων προτείνονται τα εξής εναλλακτικά
νοµικά µέσα: αρχές που µπορούν να διαµορφωθούν µε µεγαλύτερη ελευθερία από την κοινή
νοµοθεσία, ούτως ώστε να εξακολουθούν να επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτές διατηρώντας
παράλληλα το κύρος µιας δεσµευτικής νοµικής πηγής· µια συνθήκη ad hoc· πρότυποι νόµοι,
όπως αυτοί που χρησιµοποιούνται στις Ηνωµένες Πολιτείες. Μεταξύ άλλων τεχνικών
περιλαµβάνεται η τροποποίηση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ώστε να παρέχει τη
δυνατότητα θέσπισης κοινών αρχών ως «αυτόνοµη µερική έννοµη τάξη». Επισηµαίνεται ότι
ένα νοµικό σύστηµα για διασυνοριακές συµβάσεις µπορεί να αντιγραφεί µονοµερώς στο
εθνικό δίκαιο.
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Προτείνεται να συµπεριληφθούν οι υποχρεωτικοί και µη υποχρεωτικοί κανόνες, καθώς και να
κωδικοποιηθεί το δίκαιο στον τοµέα των καταναλωτών και να συνδυαστεί µε το ευρωπαϊκό
δίκαιο των συµβάσεων σε ένα ενιαίο νοµικό µέσο. Υποδεικνύεται η ανάγκη διαχωρισµού των
συµβάσεων µε καταναλωτές από τις εµπορικές συµβάσεις, µε ειδική ίσως αντιµετώπιση των
ΜΜΕ, καθώς και των υποχρεωτικών από τους µη υποχρεωτικούς κανόνες, ενώ ορισµένοι
εισηγητές προτείνουν να διακριθούν περαιτέρω τα υποχρεωτικά καθήκοντα πληροφόρησης
από τους υποχρεωτικούς κανόνες που σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα. Ως πολιτικός
συµβιβασµός προτείνεται το ενδεχόµενο ύπαρξης µιας σειράς αποδεκτών επιπέδων
προστασίας µέσω υποχρεωτικών κανόνων ή αυστηρά καθορισµένων επιλογών για τον εθνικό
νοµοθέτη, σε συνδυασµό µε ένα σύστηµα που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής µη
υποχρεωτικών κανόνων. Κατά την άποψη ενός εισηγητή, θα πρέπει να εναρµονιστούν µόνον
οι υποχρεωτικοί κανόνες.

Σύµφωνα µε ορισµένες προτάσεις, θα πρέπει να διατυπωθούν κανόνες κατ’ αρχάς στους
ιδιαιτέρως προβληµατικούς τοµείς, όπως η σύνταξη συµβάσεων και τα εµπράγµατα
δικαιώµατα των ακινήτων. Άλλοι ακαδηµαϊκοί υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να καταρτιστεί
οριστικά ένας ευρωπαϊκός αστικός κώδικας ή να ενοποιηθεί το κληρονοµικό δίκαιο, ενώ ένας
σχολιαστής επισηµαίνει ότι οι εξειδικευµένοι κατά τοµέα κώδικες µπορεί να οδηγήσουν σε
προβλήµατα συντονισµού στο εθνικό δίκαιο. Προτείνεται επίσης να συµπεριληφθούν οι
κανόνες για το σύνολο του ενοχικού δικαίου, που καλύπτουν, εκτός από ζητήµατα
συµβάσεων και αδικοπραξίας, και περιπτώσεις αποκατάστασης ζηµίας (αδικαιολόγητος
πλουτισµός), καθώς και οι κανόνες περί ιδιοκτησίας, που καλύπτουν την εκχώρηση
περιουσιακών στοιχείων, την πνευµατική ιδιοκτησία και την άυλη εν γένει ιδιοκτησία, καθώς
και τα εµπράγµατα δικαιώµατα, τα τελευταία µάλιστα κατά προτεραιότητα, και τις
καταπιστεύσεις. Πέραν αυτών των τοµέων, αναφέρεται επίσης το δίκαιο στον τοµέα των
καταναλωτών, το οικογενειακό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, καθώς και οι
δηµόσιες συµβάσεις και η αφερεγγυότητα. Σύµφωνα µε έναν εισηγητή, η Κοινότητα δεν θα
πρέπει να αναλαµβάνει δράση σε τοµείς όπου διεθνείς συµβάσεις ουσιαστικού ιδιωτικού
δικαίου, όπως η CMR (Σύµβαση για τις διεθνείς οδικές µεταφορές εµπορευµάτων) και η
COTIF (Σύµβαση για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές), έχουν επικυρωθεί από όλα τα
κράτη µέλη.

Μεταξύ των αιτηµάτων για αύξηση του διεθνούς συντονισµού περιλαµβάνεται η πρόταση
σύνδεσης της Επιτροπής µε φορείς των Ηνωµένων Εθνών, όπως η UNCITRAL (Επιτροπή
∆ιεθνούς Εµπορικού ∆ικαίου των Ηνωµένων Εθνών) και το UNIDROIT (∆ιεθνές Ίδρυµα για
την Ενοποίηση του Ιδιωτικού ∆ικαίου), καθώς και η πρόταση επικύρωσης της Σύµβασης
σχετικά µε τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών από όσα κράτη µέλη δεν το έχουν πράξει.
Εντούτοις, η Οµάδα της Παβίας επικρίνει τη Σύµβαση αυτή, επειδή θεωρεί ότι δεν λαµβάνει
υπόψη τις σχετικές συναλλαγές και ότι αφήνει πολλά κενά.

Άλλες προτάσεις αφορούν την εναρµόνιση των κανόνων πολιτικής δικονοµίας και τη
βελτίωση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Η Επιτροπή δεν έχει ακόµα συναγάγει τα συµπεράσµατά της. Προτίθεται να παρουσιάσει τις
παρατηρήσεις και τις συστάσεις της ως το τέλος του 2002, ενδεχοµένως υπό µορφή Πράσινου
ή Λευκού Βιβλίου. Στο έγγραφο αυτό η Επιτροπή σκοπεύει:
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� να προσδιορίσει τους τοµείς όπου η διαφοροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας στον τοµέα
του δικαίου των συµβάσεων ενδέχεται να υπονοµεύει την εύρυθµη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και την ενιαία εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου·

� να περιγράψει αναλυτικότερα την επιλογή (ή τις επιλογές) για την ανάληψη δράσης στον
τοµέα του δικαίου των συµβάσεων τις οποίες προκρίνει η Επιτροπή ενόψει των
αποτελεσµάτων της διαβούλευσης. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η βελτίωση της
υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας, ενώ η Επιτροπή προτίθεται να ανταποκριθεί στα
αιτήµατα υποβολής νοµοθετικών προτάσεων µε στόχο την εδραίωση του υφιστάµενου
κοινοτικού δικαίου σε ορισµένους τοµείς

� να καταρτίσει πρόγραµµα δράσης για το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των πολιτικών
συµπερασµάτων της Επιτροπής.



56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ 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. Κυβερνήσεις

1.1. Bayerisches Staatsministerium der Justiz, Wilfried Krames, Regierungsdirektor, Μόναχο

1.2. ΕΖΕΣ, Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, Einar Tamimi, Βρυξέλλες

1.3 Φινλανδικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης

1.4. Πολωνική Κυβέρνηση

1.5. Γερµανικό Οµοσπονδιακό Συµβούλιο [Bundesrat] (ψήφισµα)

1.6. Κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου

1.7. Ιταλική κυβέρνηση, Υπουργείο Εξωτερικών

1.8 Πορτογαλική Κυβέρνηση

1.9 Βελγικό Υπουργείο Οικονοµικών*

1.10 Βελγικό Υπουργείο Οικονοµίας*

1.11 Βελγική Επιτροπή Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών*

1.12 UK Financial Services Authority

1.13 Σουηδική Υπηρεσία Καταναλωτών και Σουηδός ∆ιαµεσολαβητής στον τοµέα των
καταναλωτών

1.14 Αυστριακή Κυβέρνηση

1.15 Γαλλική Κυβέρνηση

1.16 Φινλανδός ∆ιαµεσολαβητής στον τοµέα των καταναλωτών και φινλανδική Υπηρεσία
Καταναλωτών

1.17 Κυβέρνηση της ∆ανίας

* οι απόψεις τους συνοψίζονται στην υποβολή του βελγικού Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, που
αποτελεί σύνθεση των διαφόρων εισηγήσεων που ελήφθησαν και δεν εκφράζει τη θέση της
ίδιας της Βελγικής Κυβέρνησης.
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2. Επιχειρήσεις

2.1. Μεταποιητική βιοµηχανία

2.1.1. Bundesverband der Deutschen Industrie, Abteilung Recht, Wettbewerbspolitik und
Versicherung, Βερολίνο

2.1.2.Chambre de Métiers, Παρίσι

2.1.3. Deutscher Industrie und Handelskammertag, Βρυξέλλες

2.1.4. VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Holger Kunze, Βρυξέλλες

2.1.5. Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Rechtsanwalt Elmar Esser, Βερολίνο

2.1.6 Orgalime

2.2. Λιανικό Εµπόριο

2.2.1. [ζητήθηκε να τηρηθεί το απόρρητο]

2.2.2.FEDSA, Federation of European Direct Selling Associations, Βρυξέλλες

2.3. Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες

2.3.1. Barclays PLC, Bill Eldridge, EU Adviser’s Office, Λονδίνο

2.3.2. Bundesverband Deutscher Banken, e.V., Wulf Hartmann, Βερολίνο

2.3.3. Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken, Bundersverband der
Öffentlichen Banken Deutschlands, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V

Dr. Danco, Βερολίνο

2.3.4. Comité Européenne des Assurances, Βρυξέλλες

2.3.5. London Investment Banking Association, Timothy Baker, Director, Λονδίνο

2.3.6. Servizi Interbancari S.p.A., Sandro Molinari, Dr. hon. c. Cav., Presidente

2.3.7. Zurich Financial Services (UKISA), Adrian Baskerville, Director, Legal Services,
Λονδίνο

2.3.8 Eurofinas (European Federation of Finance House Associations)

2.3.9 Euronext S.A.*

2.3.10 Nasdaq Europe S.A.*

2.3.11 Association of European Co-operative and Mutual Insurers

2.3.12 European Mortgage Federation
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* οι απόψεις τους περιλαµβάνονται στην υποβολή του βελγικού Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
που αποτελεί σύνθεση των διαφόρων εισηγήσεων που ελήφθησαν και δεν εκφράζει τη θέση
της ίδιας της Βελγικής Κυβέρνησης.

2.4. Μέσα ενηµέρωσης

2.4.1. Advertising Association, Phil Murphy, Λονδίνο

2.4.2. European Publishers Council, Angela Mills, Executive Director, Οξφόρδη

2.4.3. Federation of European Publishers, Anne Bergmann-Tahon, Deputy Director,
Βρυξέλλες

2.4.4. Motion Picture Association, Laurence Djolakian, European Office, Βρυξέλλες

2.4.5.Neuromedia Intenational, Λυών

2.4.6. Pyramide Europe, Gwen Thomas, General Manager, Λονδίνο

2.4.7. UK Publishers Association

2.4.8 [ζητήθηκε να τηρηθεί το απόρρητο]

2.4.9 British Copyright Council, Λονδίνο

2.4.10 British Music Rights

2.4.11 ENPA, European Newspaper Publishers’ Association, Brussels

2.5. Άλλοι επιχειρηµατικοί τοµείς

2.5.1. Business Software Alliance, Βρυξέλλες

2.5.2. Electricity Association, Jeff Woodhams, Head of Procurement Group, Λονδίνο

2.5.3. EuroCommerce, Βρυξέλλες

2.5.4. International Chamber of Commerce, Ayesha Hassan, Senior Policy Manager,
Electronic Commerce, Telecommunication and IT, Παρίσι

2.5.5. MEDEF, Mouvement des Entreprises de France, Jacques Creyssel, Παρίσι

2.5.6. NECP, New Engineering Contract Panel of the Institution of Civil Engineers, Nigel
Shaw, Λονδίνο

2.5.7. UEAPME, Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων,
Βρυξέλλες

2.5.8. Wirtschaftskammer Österreich, Abteilungsleiter Univ. Doz. Dr. Hanspeter Hanreich,
Βιέννη

2.5.9 Bundesverband der Freien Berufe (BFB), Βερολίνο

2.5.10 Εµπορικό Επιµελητήριο, Στοκχόλµη
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2.5.11 International Chamber of Shipping and EC Shipowners’ Associations

2.5.12 Confederation of Business and Industry

2.5.13 Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe

2.5.14 European Federation of Leasing Company Associations

2.5.15 Σουηδικό Παρατηρητήριο για το ∆ίκαιο της ΤΠ**

2.5.16 [ζητήθηκε να τηρηθεί το απόρρητο]

2.5.17 Leaseurope, Brussels

2.5.18 FEDMA, Federation of European Direct Marketing, Brussels

** Η εισήγηση του Σουηδικού Παρατηρητηρίου για το ∆ίκαιο της ΤΠ κατατάσσεται στις
εισηγήσεις του επιχειρηµατικού τοµέα, επειδή τα περισσότερα από τα µέλη του
παρατηρητηρίου είναι εκπρόσωποι επιχειρήσεων ΤΠ.

3. ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

3.1. BEUC, Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών, Νοµική Υπηρεσία, Βρυξέλλες

3.2. Consumers’Association, Alison Lindley, Principal Lawyer, Λονδίνο

3.3. European Consumer Law Group, Βρυξέλλες

3.4. Union Fédérale des Consommateurs

3.5 Βελγικό Συµβούλιο Καταναλωτών*

* οι απόψεις του συνοψίζονται στην υποβολή του βελγικού Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, που
αποτελεί σύνθεση των διαφόρων εισηγήσεων που ελήφθησαν και δεν εκφράζει τη θέση της
ίδιας της Βελγικής Κυβέρνησης.

4. ΝΟΜΙΚΟΙ

4.1. Bar Council of England and Wales, Evanna Fruithof, Director, Βρυξέλλες

4.2. Paolo Bernardini, Dr. Giudice presso il Tribunale civile di Lucca

4.3. Heiko Büsing, Rechtsreferendar, Göttingen

4.4. Bundesnotarkammer Deutschland, Dr. Jens Fleischhauer, Geschäftsführer, Κολωνία

4.5. BRAK, Bundesrechtsanwaltskammer Deutschland, Büro Brüssel

4.6. CentreBar, Prof. Arnold Vahrenwald, Μόναχο

4.7. CMS Cameron McKenna and CMS Bureau Francis Lefebvre, Nathalie Biesel-Wood,
Βρυξέλλες

4.8. Nicolas Charbit, Lawyer
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4.9. COMBAR, Commercial Bar Asssociation, William Blair, Λονδίνο

4.10. Conférence des Notariats de l’ Union Européenne, Βρυξέλλες

4.11. Deutscher Anwaltverein, Ausschuss für internationalen Rechtsverkehr, Prof. Dr. Hans-
Jürgen Hellwig, Φρανκφούρτη

4.12. Deutscher Notarverein, Βερολίνο

4.13. Herbert Gassner, Dr., Landesgericht Eisenstadt

4.14. Harvey McGregor Q.C., barrister, Αγγλία

4.15. Eric Gummers, Amhurst Brown Colombotti, solicitors, Λονδίνο

4.16. Adrian Jack, barrister, Enterprise Chambers, Λονδίνο

4.17. Achim Kampf, Leiter Euro Info Centre, Mannheim & Joachim Förster,
Bereichsstellenleiter Recht, Euro Info Centre, Mannheim

4.18. Landesnotarkammer Bayern, Dr.Bracker, Praesident, Μόναχο

4.19. Lovells Boesebeck Droste, Λονδίνο

4.20. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Dr. Klaus Hoffmann, Präsident, Βιέννη

4.21 Observatorio Juridico Transfronterio Iuris Muga, Colegio de Abogados de Gipuzkoa,
San Sebastian

4.22, 4.22a. The Law Society of England and Wales, Hilary Siddle, Chair, Law Reform
Board, Λονδίνο

4.23 Österreichische Notariatskammer

4.24 Sveriges Advokatsamfund

4.25 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino

4.26 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

4.27 The Law Society of Scotland

5. ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΙ

5.1. Academia dei Giusprivatisti Europei, Prof. Giuseppe Gandolfi, Prof. José Luis de los
Mozos, Παβία

5.2. Rainer Bakker, Professor Dr.iur., Fachhochschule Konstanz

5.3, 5.3a. Christian von Bar, Prof. Dr. iur., Direktor des Instituts für Internationales
Privatrecht und Rechtsvergleichung, Universität Osnabrück

5.4, 5.4a. Prof. Dr. Basedow, Direktor des Max-Planck-Institutes für Ausländisches und
Internationales Privatrecht, Αµβούργο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Κυβέρνηση Επιχειρήσεις
****

Οργανώσεις
καταναλωτών

Νοµικοί Ακαδηµαϊκοί
**

Σύνολο

Αυστρία 1 1 0 3 1 6

Βέλγιο 1* 0 0 0 2 3*

∆ανία 1 0 0 0 2 3

Φινλανδία 2 0 0 0 1 3

Γαλλία 1 2 1 1 4 9

Γερµανία 2 8 0 7 30 47

Ελλάδα 0 0 0 0 2 2

Ιρλανδία 0 0 0 0 0 0

Ιταλία 1 1 0 3 9 14

Λουξεµβούρ
γο

0 0 0 0 0 0

Κάτω Χώρες 0 0 0 0 8 8

Πορτογαλία 1 0 0 0 0 1

Ισπανία 0 1 0 1 10 12

Σουηδία 1 2 0 1 4 8

Ηνωµένο
Βασίλειο

2 11 1 7*** 6 27

∆ιεθνείς
οµάδες,
περιλαµβανο
µένης της ΕΕ

0 21 2 4 4 31

Σύνολο ΕΕ 13 47 4 27 83 174

Εκτός ΕΕ 2 0 0 0 5 7

Σύνολο 15 47 4 27 81 181

* Η εισήγηση της Βελγικής Κυβέρνησης προήλθε από µια σύνθεση, στην οποία προέβη το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, των
απόψεων των Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών, της Βελγικής Επιτροπής Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών
Συναλλαγών, των επιχειρήσεων Euronext SA και Nasdaq Europe SA, καθώς και του Βελγικού Συµβουλίου Καταναλωτών.
Για τις ανάγκες αυτών των στατιστικών η εν λόγω εισήγηση θεωρείται ενιαία κυβερνητική εισήγηση. Ωστόσο, δεν εκφράζει
τη θέση της ίδιας της βελγικής κυβέρνησης.
** Η κατανοµή των αντιδράσεων των ακαδηµαϊκών ανά εθνικότητα πραγµατοποιήθηκε, µε εξαίρεση την περίπτωση των
διεθνών οµάδων, µε βάση την έδρα των οικείων πανεπιστηµίων. Στην περίπτωση συνεργασίας ατόµων από εκπαιδευτικά
ιδρύµατα µε έδρα σε περισσότερες από µία χώρες, η εισήγηση καταχωρείται στην κατηγορία των διεθνών οµάδων. Στην
περίπτωση παραλαβής δύο χωριστών υποβολών από το ίδιο άτοµο, αυτές υπολογίζονται ως µία σύνθετη εισήγηση. Η
υποβολή του Συλλόγου Καθηγητών Νοµικής του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας [Society of Public Teachers of Law
of the United Kingdom and Ireland] θεωρείται υποβολή του Ηνωµένου Βασιλείου.
*** Οι δύο υποβολές από το ∆ικηγορικό Σύλλογο της Αγγλίας και της Ουαλίας [Law Society of England and Wales]
θεωρούνται µία ενιαία υποβολή.
**** Η εισήγηση του Σουηδικού Παρατηρητηρίου για το ∆ίκαιο της ΤΠ κατατάσσεται στις εισηγήσεις του επιχειρηµατικού
τοµέα, επειδή τα περισσότερα από τα µέλη του παρατηρητηρίου είναι εκπρόσωποι επιχειρήσεων ΤΠ.


