
Σύνοψη

Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στη διεύρυνση της συζήτησης για το ευρωπαϊκό δίκαιο των
συµβάσεων, µε τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και των
ενδιαφεροµένων πλευρών, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων, των νοµικών, των ακαδηµαϊκών
και των οµάδων καταναλωτών.

Η προσέγγιση ορισµένων ειδικών τοµέων του δικαίου των συµβάσεων σε επίπεδο ΕΚ καλύπτει ένα
µεγάλο αριθµό θεµάτων. Ο νοµοθέτης σε επίπεδο ΕΚ έχει ακολουθήσει µια επιλεκτική προσέγγιση,
µε την έκδοση οδηγιών για συγκεκριµένες συµβάσεις ή συγκεκριµένες τεχνικές εµπορίας, όπου
εντοπίστηκε ανάγκη εναρµόνισης. Στην παρούσα φάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί τη συλλογή
πληροφοριών σχετικά µε την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης στον τοµέα του δικαίου των
συµβάσεων, πόσο µάλλον αφού η σηµερινή κατά περίπτωση προσέγγιση ενδεχοµένως δεν είναι
κατάλληλη για την επίλυση όλων των προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν.

Η Επιτροπή αναζητεί πληροφορίες για το κατά πόσον τα προβλήµατα οφείλονται σε αποκλίσεις του
δικαίου των συµβάσεων µεταξύ των κρατών µελών και, αν όντως είναι έτσι, ποια είναι τα
προβλήµατα αυτά. Συγκεκριµένα, η ανακοίνωση θέτει το ερώτηµα του κατά πόσον µπορούν
προβλήµατα που σχετίζονται µε τη σύναψη, την ερµηνεία και την εκτέλεση διασυνοριακών
συµβάσεων να επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επίσης, η Επιτροπή
ενδιαφέρεται να µάθει κατά πόσον η ύπαρξη διαφορετικών δικαίων περί συµβάσεων αποθαρρύνουν
τις διασυνοριακές συναλλαγές ή αυξάνουν το κόστος αυτών. Η ανακοίνωση ζητεί επίσης την υποβολή
απόψεων σχετικά µε το κατά πόσον η υφιστάµενη προσέγγιση όσον αφορά την εναρµόνιση του
δικαίου των συµβάσεων ανά τοµέα µπορεί να δηµιουργήσει αντιφάσεις σε επίπεδο ΕΚ ή να έχει ως
αποτέλεσµα την υιοθέτηση ενός µη ενιαίου τρόπου ερµηνείας της νοµοθεσίας της ΕΚ και λήψης
εθνικών µέτρων µεταφοράς.

Εάν εντοπίζονται συγκεκριµένα προβλήµατα, η Επιτροπή επιθυµεί να της υποβληθούν γνώµες
σχετικά µε τις λύσεις που πρέπει ή µπορούν να δοθούν. Στην προσπάθεια εντοπισµού δυνατών
λύσεων, η ανακοίνωση περιέχει ένα µη εξαντλητικό κατάλογο πιθανών λύσεων. Ωστόσο, τα
ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να προτείνουν άλλες λύσεις.

– Να αφεθεί η λύση των προβληµάτων που εντοπίζονται στην αγορά.

– Να προωθηθεί η ανάπτυξη κοινών και µη δεσµευτικών αρχών για το δίκαιο των συµβάσεων,
που θα χρησιµοποιούνται από τα συµβαλλόµενα µέρη για τη σύναψη των συµβάσεων, από
τα εθνικά δικαστήρια και τους επιδιαιτητές για την έκδοση αποφάσεων και από τους
εθνικούς νοµοθέτες για το σχεδιασµό νοµοθετικών πρωτοβουλιών.

– Να γίνει επισκόπηση και βελτίωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας της ΕΚ στον τοµέα του
δικαίου των συµβάσεων, έτσι ώστε να γίνει πιο συνεκτική ή να προσαρµοστεί έτσι ώστε να
καλύπτει καταστάσεις που δεν προβλέπονταν κατά τη χρονική στιγµή της θέσπισής της.

– Να θεσπιστεί ένας νέος µηχανισµός σε επίπεδο ΕΚ. Μπορούν να συνδυαστούν διάφορα
στοιχεία: η φύση της πράξης που θα θεσπιστεί (κανονισµός, οδηγία ή σύσταση), η σχέση µε
το εθνικό δίκαιο (που µπορεί να αντικατασταθεί ή να συνυπάρχει), το θέµα των
προαιρετικών κανόνων στο πλαίσιο των εφαρµοστέων διατάξεων και του κατά πόσον τα
συµβαλλόµενα µέρη θα µπορούν να επιλέγουν την εφαρµογή του κοινοτικού µηχανισµού ή
αν αυτός θα ισχύει αυτόµατα, ως δίκτυ ασφαλείας ελάχιστων διατάξεων, σε περίπτωση που
τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχουν συµφωνήσει σε µια συγκεκριµένη λύση.
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