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1.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενιαία αγορά 500
εκατοµµυρίων καταναλωτών. Οι θεµελιώδεις ελευθερίες που ισχύουν στην Ένωση παρέχουν
σε επιχειρήσεις και πολίτες το δικαίωµα να µετακινούνται και να συναλλάσσονται µεταξύ
τους ελεύθερα σε µια απαλλαγµένη από σύνορα Ένωση. Η σταθερή κατάρριψη των φραγµών
µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ έχει αποφέρει πολυάριθµα οφέλη στους πολίτες, π.χ. την
ελευθερία να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό. Οι πολίτες, ως
καταναλωτές, απολαµβάνουν πλέον µια σειρά οικονοµικών πλεονεκτηµάτων, π.χ. φθηνότερα
αεροπορικά εισιτήρια και τέλη περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία, καθώς και δυνατότητα
πρόσβασης σε µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Οι έµποροι έχουν τη δυνατότητα να
επεκτείνουν της δραστηριότητά τους στο εξωτερικό, εισάγοντας ή εξάγοντας αγαθά,
παρέχοντας υπηρεσίες ή εγκαθιστάµενοι σε άλλες χώρες. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούν τις
οικονοµίες κλίµακας και τις µεγαλύτερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία
αγορά.
Παρά τις θεαµατικές αυτές επιτυχίες, εξακολουθούν να υπάρχουν φραγµοί µεταξύ των
κρατών µελών της ΕΕ. Οι φραγµοί αυτοί ενίοτε εµποδίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ενιαία αγορά και, πιο συγκεκριµένα, το διασυνοριακό
εµπόριο. Πολλοί από τους εν λόγω φραγµούς είναι απόρροια των διαφορών µεταξύ εθνικών
νοµικών συστηµάτων. Ένας από τους κύριους φραγµούς που δυσχεραίνουν το διασυνοριακό
εµπόριο είναι οι διαφορές µεταξύ των συστηµάτων δικαίου των συµβάσεων των 27 κρατών
µελών της ΕΕ.
Κάθε οικονοµική συναλλαγή στηρίζεται σε µια σύµβαση. Για τον λόγο αυτό, οι διαφορές
µεταξύ των κανόνων που καθορίζουν πώς συνάπτονται ή καταγγέλλονται οι συµβάσεις, πώς
επανορθώνεται η παράδοση ενός ελαττωµατικού προϊόντος ή τι τόκος οφείλεται σε
περίπτωση καθυστερηµένης πληρωµής γίνονται αισθητές στην καθηµερινότητα τόσο των
εµπόρων όσο και των καταναλωτών. Για τους εµπόρους, οι διαφορές αυτές συνεπάγονται
πρόσθετη περιπλοκότητα και έξοδα, ιδιαίτερα αν αυτοί επιδιώκουν να εξαγάγουν τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα του ενός άλλα κράτη µέλη της ΕΕ. Για τους
καταναλωτές, οι διαφορές αυτές κάνουν πιο δύσκολη την πραγµατοποίηση αγορών σε χώρες
του εξωτερικού, κατάσταση που εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα στην περίπτωση των
αγορών µέσω του διαδικτύου («επιγραµµικές αγορές»).
•

∆υσχέρειες για τους εµπόρους λόγω της ύπαρξης διαφορετικών δικαίων των
συµβάσεων

Η ύπαρξη φραγµών που σχετίζονται µε το δίκαιο των συµβάσεων ενδέχεται να έχει δυσµενείς
συνέπειες για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να πραγµατοποιήσουν διασυνοριακές
συναλλαγές και να τις αποθαρρύνει από το να εισέλθουν σε νέες αγορές. Αφ’ ης στιγµής ένας
έµπορος αποφασίσει να πωλήσει προϊόντα σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε άλλα κράτη
µέλη, έρχεται αντιµέτωπος µε ένα περίπλοκο νοµικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται
από την πληθώρα των δικαίων των συµβάσεων που υπάρχουν στην ΕΕ. Ένα από τα πρώτα
βήµατα είναι η εξακρίβωση του δικαίου που είναι εφαρµοστέο σε µια συγκεκριµένη
σύµβαση. Αν είναι εφαρµοστέο κάποιο αλλοδαπό δίκαιο, ο έµπορος πρέπει να εξοικειωθεί µε
τις επιταγές του, να εξασφαλίσει νοµικές συµβουλές και, ενδεχοµένως, να προσαρµόσει τη
σύµβαση στο συγκεκριµένο αλλοδαπό δίκαιο. Κατά την πραγµατοποίηση συναλλαγών στο
διαδίκτυο, ο έµπορος είναι οµοίως πιθανό να πρέπει να προσαρµόσει τον δικτυακό του τόπο,
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έτσι ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις υποχρεωτικής ισχύος διατάξεις που ισχύουν στη
χώρα προορισµού. Οι έµποροι κατατάσσουν τη δυσκολία εξακρίβωσης του περιεχοµένου των
διατάξεων ενός αλλοδαπού δικαίου των συµβάσεων στην πρώτη θέση µεταξύ των εµποδίων
για την πραγµατοποίηση συναλλαγών µεταξύ µιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή, και
στην τρίτη θέση όσον αφορά τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων1.
Η υπερπήδηση των εµποδίων αυτών προϋποθέτει έξοδα συναλλαγής. Τα έξοδα συναλλαγής
έχουν σοβαρότερες επιπτώσεις για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (στο εξής: «ΜΜΕ»), ιδίως
δε για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, επειδή το κόστος της εισόδου σε πολλαπλές
αλλοδαπές αγορές είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση µε τον κύκλο εργασιών των
επιχειρήσεων αυτών. Τα έξοδα συναλλαγής µε σκοπό την εξαγωγή σε ένα άλλο κράτος µέλος
είναι δυνατό να ισοδυναµούν µε ποσοστό έως 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών µιας πολύ
µικρής επιχείρησης λιανικού εµπορίου. Για την πραγµατοποίηση εξαγωγών προς τέσσερα
κράτη µέλη, το κόστος αυτό ενδέχεται να ανέλθει στο 26% του ετήσιου κύκλου εργασιών
µιας τέτοιας επιχείρησης2. Οι έµποροι που αποθαρρύνονται από την πραγµατοποίηση
διασυνοριακών συναλλαγών λόγω εµποδίων που σχετίζονται µε το δίκαιο των συµβάσεων
στερούνται την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν ενδοενωσιακές συναλλαγές ύψους
τουλάχιστον 26 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε ετήσια βάση3.
•

∆υσχέρειες για τους καταναλωτές λόγω της ύπαρξης διαφορετικών δικαίων των
συµβάσεων

Οι καταναλωτές σε ποσοστό 44 % δηλώνουν ότι η αβεβαιότητα σε σχέση µε τα δικαιώµατά
τους τούς αποτρέπει από το να προβαίνουν σε αγορές σε άλλες χώρες της ΕΕ4. Το ένα τρίτο
των καταναλωτών θα εξέταζε το ενδεχόµενο να προβεί σε επιγραµµικές αγορές από άλλη
χώρα της ΕΕ αν ίσχυαν οµοιόµορφοι ευρωπαϊκοί κανόνες5, αλλά επί του παρόντος µόνο το 7
% εξ αυτών προβαίνει πράγµατι σε τέτοιες αγορές6. Η αβεβαιότητα των καταναλωτών
σχετίζεται συχνά µε τις ανησυχίες τους για το τι µπορούν να πράξουν αν παρουσιασθεί
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Έρευνες του Ευρωβαρόµετρου αριθ. 321 σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων στο πλαίσιο
συναλλαγών µεταξύ µιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή, σ. 23, και αριθ. 320 σχετικά µε το
ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων στο πλαίσιο συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων, σ. 15. Η κατάσταση
αυτή είναι διαφορετική στις ΗΠΑ. Παρά την ύπαρξη διαφορετικών συστηµάτων δικαίου των
συµβάσεων στις 50 Πολιτείες, ένας έµπορος ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στο Μέριλαντ µπορεί, επί
παραδείγµατι, να πωλήσει µε ευκολία τα προϊόντα του σε έναν καταναλωτή που εδρεύει στην Αλάσκα,
δεδοµένου ότι, µε βάση τη νοµοθεσία των ΗΠΑ, σε µια τέτοια περίπτωση ο έµπορος οφείλει απλώς να
λάβει υπόψη τους κανόνες του δικαίου των συµβάσεων που είναι εφαρµοστέοι στο Μέριλαντ και δεν
χρειάζεται να προβληµατισθεί σχετικά µε το δίκαιο των συµβάσεων που ισχύει στην Αλάσκα. Πέραν
αυτού, ο Ενιαίος Εµπορικός Κώδικας (Uniform Commercial Code) των ΗΠΑ έχει συνεπιφέρει έντονη
σύγκλιση µεταξύ των συστηµάτων του δικαίου των συµβάσεων των διαφόρων Πολιτειών. Κατά
συνέπεια, για τους εµπόρους των ΗΠΑ, η οικονοµική ζώνη των 50 Πολιτειών αποτελεί σε πολύ
µεγαλύτερο βαθµό εσωτερική αγορά από την άποψη του δικαίου των συµβάσεων από ό,τι τα 27 κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εµπόρους της ΕΕ.
Εκτίµηση βασισµένη στις απαντήσεις επιχειρήσεων προς την έρευνα δείγµατος ΜΜΕ σχετικά µε τις
συνέπειες του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων, που είναι διαθέσιµες στην εξής διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/report_sme_panel_survey_en.pdf και στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων της Eurostat.
Έρευνα του Ευρωβαρόµετρου αριθ. 320 σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων στο πλαίσιο
συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων, σσ. 24 και 25.
Ευρωβαρόµετρο 299α, Στάση των καταναλωτών έναντι του διασυνοριακού εµπορίου και της
προστασίας του καταναλωτή, σ. 10.
Ευρωβαρόµετρο 299α, σ. 14.
Ευρωβαρόµετρο 299, Στάση των καταναλωτών έναντι του διασυνοριακού εµπορίου και της
προστασίας του καταναλωτή, σ. 13.
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κάποιο πρόβληµα, καθώς και µε την αβεβαιότητα σχετικά µε τον χαρακτήρα των
δικαιωµάτων που τους αναγνωρίζονται όταν αγοράζουν κάτι από άλλη χώρα. Από την άλλη
πλευρά, οι καταναλωτές που διακατέχονται από εµπιστοσύνη και αναζητούν δραστήρια
προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως µέσω του ∆ιαδικτύου, έρχονται συχνά αντιµέτωποι µε
άρνηση πώλησης ή παράδοσης από µέρους του εµπόρου. Τούτο συνέβη σε πάνω από 3
εκατοµµύρια καταναλωτών κατά τη διάρκεια ενός δωδεκαµήνου. Στην πράξη, οι απόπειρες
αγοράς προϊόντων επιγραµµικώς τις περισσότερες φορές δεν τελεσφορούν7 όταν υπάρχει
κάποιο διασυνοριακό στοιχείο και συχνά καταλήγουν στη λήψη ενός δυσάρεστου µηνύµατος
του τύπου «το προϊόν αυτό δεν είναι διαθέσιµο στη χώρα στην οποία κατοικείτε.»
Φιλοδοξία της Επιτροπής είναι η εξάλειψη των εναποµενόντων φραγµών για το
διασυνοριακό εµπόριο, µε την υποβοήθηση των εµπόρων για τις συναλλαγές τους και τη
διευκόλυνση των διασυνοριακών αγορών για τους καταναλωτές. Έχει αποδειχθεί ότι οι
διµερείς συναλλαγές µεταξύ χωρών των οποίων το νοµικό σύστηµα έχει κοινή προέλευση,
όπως είναι το «common law» ή η νοµική παράδοση των σκανδιναβικών χωρών, είναι κατά 40
% µεγαλύτερες από τις συναλλαγές µεταξύ δύο χωρών που δεν παρουσιάζουν το εν λόγω
κοινό σηµείο8. Έχοντας κατά νου το στοιχείο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµπεριέλαβε µια
νοµική πράξη σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων στο πρόγραµµα εργασίας της
για το 20119, όπως επισηµαινόταν ειδικώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επιστολή την
οποία ο Πρόεδρος Jose Manuel Barroso απηύθυνε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Jerzy Buzek10. Η ανάγκη αντιµετώπισης των εµποδίων που προκαλούν οι
διαφορές του δικαίου των συµβάσεων αναγνωρίζεται ειδικώς στη στρατηγική «Ευρώπη
2020»11 και µια σειρά άλλων στρατηγικών εγγράφων που αφορούν την ΕΕ. Στα έγγραφα
αυτά συγκαταλέγονται: το «Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του Προγράµµατος της
Στοκχόλµης»12· το «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη»13, το οποίο προβλέπει µια
προαιρετική πράξη στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων ως µία από τις βασικές ενέργειες
για την προώθηση της ψηφιακής οικονοµίας· η Αναθεώρηση του «Νόµου για τις µικρές
επιχειρήσεις»14, που αποσκοπεί στην εξάλειψη των εµποδίων, περιλαµβανοµένων εκείνων
7
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SEC(2010)385, τρίτη έκδοση του «Πίνακα αποτελεσµάτων για τους καταναλωτές», σ. 9. Μελέτη στο
πλαίσιο της οποίας εικονικοί αγοραστές επιχείρησαν να πραγµατοποιήσουν σχεδόν 11.000
δοκιµαστικές συναλλαγές κατέδειξε ότι το 61 % των προσπαθειών για την πραγµατοποίηση
διασυνοριακών αγορών θα είχε αποτύχει. Στο 50 % των περιπτώσεων, οι έµποροι αρνήθηκαν να
εξυπηρετήσουν καταναλωτές από άλλες χώρες.
A.Turrini και T. Van Ypersele, Traders, courts and the border effect puzzle, Regional Science and
Urban Economics, 40, 2010, σ. 82.
COM(2010) 623 τελικό, της 31.03.2010, σ. 7.
Βλ.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/393&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en.
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς
αποκλεισµούς ανάπτυξη», COM(2010) 2020 τελικό, της 3.3.2010, σ. 21. Βλ. επίσης Ετήσια Έρευνα για
την Ανάπτυξη, παράρτηµα I, έκθεση προόδου σχετικά µε την «Europe 2020», COM(2011) 11 - A1/2,
σ. 5.
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης, Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του
προγράµµατος της Στοκχόλµης, COM(2010) 171 τελικό, της 20.4.2010, σσ. 5 και. 24.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την
Ευρώπη, COM(2010) 245 τελικό, της 26.8.2010, σσ. 13 και 37.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, Αναθεώρηση του «Νόµου για τις
µικρές επιχειρήσεις» για την Ευρώπη, COM(2011) 78 τελικό, της 23.2.2011, σσ. 11 και 13.
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που σχετίζονται µε το δίκαιο των συµβάσεων, τα οποία αντιστρατεύονται τις δυνατότητες
ανάπτυξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων· και η «Πράξη για την ενιαία αγορά»15, η οποία
εισηγείται την ιδέα µιας νοµικής πράξης που θα διευκολύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές.
Εξάλλου, η Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη, µε την οποία εγκαινιάστηκε το πρώτο
Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, υπογράµµιζε τα περιθώρια θέσπισης µιας νοµικής πράξης σχετικά µε το
ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, µε στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και του εµπορίου
στην ενιαία αγορά16. Η πολωνική Προεδρία του Συµβουλίου των Υπουργών έχει αναγορεύσει
τις περαιτέρω εργασίες σχετικά µε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων σε προτεραιότητα
για το δεύτερο εξάµηνο του 201117.
1.1.

Το ισχύον νοµικό πλαίσιο

Το ισχύον νοµικό πλαίσιο στην ΕΕ χαρακτηρίζεται από τις διαφορές µεταξύ των δικαίων των
συµβάσεων των κρατών µελών. Η νοµοθεσία της ΕΕ περιλαµβάνει µια σειρά κοινών
κανόνων, µε τους οποίους σε πολλές περιπτώσεις ρυθµίζονται συγκεκριµένα προβλήµατα,
αλλά, όπως φανερώνει το παράρτηµα I, αυτοί οι εναρµονισµένοι κανόνες δεν θίγουν την
πλειονότητα των τοµέων του δικαίου των συµβάσεων, ενώ, ακόµη και ως προς τα θέµατα τα
οποία ρυθµίζουν, τις περισσότερες φορές αφήνουν στα κράτη µέλη σηµαντικά περιθώρια
ευελιξίας για την εφαρµογή διαφορετικών κανόνων. Στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, δεν
υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο οµοιόµορφων και σφαιρικών κανόνων στον τοµέα του δικαίου
των συµβάσεων το οποίο να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές για διασυνοριακές συναλλαγές.
•

Κανόνες σύγκρουσης νόµων

Προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές, η ΕΕ
θέσπισε ενιαίους κανόνες σύγκρουσης νόµων. Ο κανονισµός για το εφαρµοστέο δίκαιο στις
συµβατικές ενοχές (Ρώµη Ι) επιτρέπει στα συµβαλλόµενα µέρη να επιλέγουν το δίκαιο που
θα διέπει τη µεταξύ τους σύµβαση και προσδιορίζει το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο ελλείψει
τέτοιας επιλογής18. Πλην όµως, ως εκ της φύσεώς τους, οι κανόνες σύγκρουσης νόµων δεν
είναι ικανοί να εξαλείψουν τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των διατάξεων του
ουσιαστικού δικαίου των συµβάσεων. Επιτρέπουν απλώς τον προσδιορισµό του ουσιαστικού
εθνικού δικαίου που είναι εφαρµοστέο στην εκάστοτε διασυνοριακή συναλλαγή οσάκις θα
µπορούσαν δυνητικώς να εφαρµόζονται περισσότερα διαφορετικά εθνικά δίκαια.
Εξάλλου, για τις διασυνοριακές συναλλαγές µεταξύ µιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή,
το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού «Ρώµη I» επιβάλλει επίσης στους εµπόρους οι
οποίοι επιζητούν να αναπτύξουν δραστηριότητα στη χώρα κατοικίας του εκάστοτε

15

16

17

18
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Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, «Πράξη για την Ενιαία αγορά,
∆ώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης, Μαζί για µια νέα
ανάπτυξη», COM(2011) 206 τελικό, της 13.4.2011, σσ. 14 και 19.
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη:
παρουσίαση της ολοκληρωµένης απάντησης της ΕΕ στην κρίση», COM(2011) 11 τελικό, της
12.1.2010.
Βλ.

http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/programme_of_the_polish_presidency_o
f_the_council_of_the_eu.pdf.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης
Ιουνίου 2008, για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές (Ρώµη Ι), ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6.
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καταναλωτή – π.χ. µε την έναρξη λειτουργίας δικτυακού τόπου στη γλώσσα της εν λόγω
χώρας, µε την προσφορά προς πώληση στο νόµισµα του καταναλωτή ή µε τη χρήση
ονόµατος τοµέα ανωτάτου επιπέδου διαφορετικού από εκείνου που ο έµπορος χρησιµοποιεί
στη χώρα του – να συµµορφώνονται µε το υποχρεωτικό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή
το οποίο ισχύει στη χώρα κατοικίας του εκάστοτε καταναλωτή. Ο έµπορος µπορεί είτε να
εφαρµόσει το εθνικό δίκαιο του καταναλωτή στο σύνολό του είτε να επιλέξει κάποιο άλλο
δίκαιο, το οποίο στην πράξη είναι κατά κανόνα το δίκαιο της χώρας του εµπόρου. Εντούτοις,
ακόµη και στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο έµπορος οφείλει και πάλι να διασφαλίσει τη
συµµόρφωση µε τις υποχρεωτικής ισχύος διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή οι
οποίες απορρέουν από το εθνικό δίκαιο του καταναλωτή, κάθε φορά που αυτές προβλέπουν
υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Κατά συνέπεια, οι τυποποιηµένοι όροι και προϋποθέσεις που
εφαρµόζει ένας έµπορος ενδέχεται να πρέπει να προσαρµοσθούν στις νοµικές απαιτήσεις της
εκάστοτε χώρας.
•

Κανόνες ουσιαστικού δικαίου

Η ΕΕ έχει προβεί σε µια σειρά σηµαντικών ενεργειών µε στόχο την άµβλυνση των διαφορών
µεταξύ των ουσιαστικών δικαίων, ιδίως σε σχέση µε τις διατάξεις περί προστασίας του
καταναλωτή, µε τη θέσπιση µέτρων εναρµόνισης. Ωστόσο, τα εν λόγω µέτρα εναρµόνισης
δεν φθάνουν στο σηµείο να καλύπτουν όλα τα στάδια της διάρκειας ισχύος µιας σύµβασης
και, συνεπώς, δεν εξαλείφουν την ανάγκη να λαµβάνει ο έµπορος υπόψη τα συστήµατα του
δικαίου των συµβάσεων της χώρας προορισµού του. Επιπλέον, τα εν λόγω µέτρα
εναρµόνισης περιορίζονται κατά το πλείστον στις συναλλαγές µεταξύ µιας επιχείρησης και
ενός καταναλωτή.
Προκειµένου για τις συµβάσεις µεταξύ µιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή (γνωστές
ως «συµβάσεις B2C»), το νοµικό πλαίσιο της ΕΕ έχει οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της
παρεχόµενης προστασίας, προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που
συντελέστηκε µε την προσφάτως εκδοθείσα οδηγία για τα δικαιώµατα των καταναλωτών
όσον αφορά την ευθυγράµµιση των εθνικών δικαίων, είναι σαφές ότι, στον τοµέα του δικαίου
για την προστασία του καταναλωτή και του δικαίου των συµβάσεων, υφίστανται πολιτικά
όρια ως προς τον βαθµό µέχρι τον οποίον µπορεί να προχωρήσει η προσέγγιση της «πλήρους
εναρµόνισης». Το στοιχείο αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι οι οδηγίες σχετικά µε τους
καταχρηστικούς συµβατικούς όρους και τα έννοµα βοηθήµατα στον τοµέα των πωλήσεων19,
οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη µέλη να εκλάβουν ως αφετηρία τα βασικά εναρµονισµένα
δικαιώµατα και να τα αναπτύξουν σε διαφορετικό βαθµό, δεν προχώρησαν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.
Για τις συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων (γνωστές ως «συµβάσεις B2B»), οι ουσιαστικοί
κανόνες τους οποίους έχει θεσπίσει η ΕΕ έχουν ακόµη πιο περιορισµένο πεδίο εφαρµογής σε
σύγκριση µε τις συµβάσεις B2C, δεδοµένου ότι καλύπτουν λίγα ειδικά ζητήµατα στον τοµέα
του δικαίου των συµβάσεων. Παραδείγµατος χάρη, η οδηγία για την καταπολέµηση των
καθυστερηµένων πληρωµών20 εναρµονίζει τους κανόνες που ισχύουν για τους τόκους
υπερηµερίας σε περιπτώσεις καθυστερηµένης πληρωµής, αλλά παρέχει στα κράτη µέλη τη
19

20
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Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999,
σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, ΕΕ L 171 της
7.7.1999, σ. 12.
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011,
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές (αναδιατύπωση),
ΕΕ L 48 της 23.02.2011, σ. 1.
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δυνατότητα να εφαρµόζουν αυστηρότερους κανόνες. Σε διεθνές επίπεδο, ένα σύνολο
κανόνων µε ευρύτερο πεδίο εφαρµογής για τις συναλλαγές B2B θεσπίστηκε µε τη σύµβαση
του ΟΗΕ του 1980 για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών (γνωστή ως «σύµβαση της Βιέννης»).
Ωστόσο, η σύµβαση της Βιέννης δεν έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη και δεν
εφαρµόζεται στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Μάλτα. ∆εν
καλύπτει κατά τρόπο ολοκληρωµένο όλα τα στάδια της διάρκειας ισχύος µιας σύµβασης και
(ελλείψει αναγκαστικής δικαιοδοσίας στο πλαίσιο του συστήµατος του ΟΗΕ ανάλογης
εκείνης που παρέχει το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενιαία αγορά της ΕΕ)
δεν περιλαµβάνει µηχανισµό που να διασφαλίζει την ενιαία εφαρµογή της, καθώς τα διάφορα
εθνικά δικαστήρια είναι πιθανό να την ερµηνεύουν µε διαφορετικό τρόπο. Λίγοι σχετικά
έµποροι χρησιµοποιούν τη σύµβαση της Βιέννης21.
1.2.

Ανάγκη ανάληψης δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΕ ασχολείται µε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων εδώ και µια δεκαετία. Με την
ανακοίνωσή της του 2001 για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων22, η Επιτροπή ξεκίνησε
µια διαδικασία εκτενών δηµόσιων διαβουλεύσεων σχετικά µε τα προβλήµατα που απορρέουν
από διαφορές µεταξύ των δικαίων των συµβάσεων των κρατών µελών. Βάσει των
απαντήσεων, η Επιτροπή εξέδωσε ένα σχέδιο δράσης το 200323, που πρότεινε τη βελτίωση
της ποιότητας και της συνοχής του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων µε τη θέσπιση ενός
κοινού πλαισίου αναφοράς, που θα περιέχει κοινές αρχές, ορολογία και πρότυπους κανόνες
που θα χρησιµοποιούνται από το νοµοθέτη της Ένωσης κατά την εκπόνηση ή τροποποίηση
της νοµοθεσίας.
Ακολούθως, η Επιτροπή χρηµατοδότησε τις εργασίες ενός διεθνούς δικτύου
πανεπιστηµιακών, το οποίο διεξήγαγε την προπαρασκευαστική νοµική έρευνα. Οι εν λόγω
ερευνητικές εργασίες ολοκληρώθηκαν κατά τα τέλη του 2008 και οδήγησαν στη δηµοσίευση
του σχεδίου κοινού πλαισίου αναφοράς24 ως ακαδηµαϊκού κειµένου25. Ταυτοχρόνως, έργο
ανάλυσης διεξήχθη επίσης από την Association Henri Capitant des Amis de la Culture
Juridique Française και από τη Société de Legislation Comparée, οι οποίες επεξεργάστηκαν
τις «κοινές συµβατικές αρχές» (Principes Contractuels Communs)26.
Την 1η Ιουλίου 2010, η Επιτροπή εγκαινίασε, για περίοδο έξι µηνών, δηµόσια διαβούλευση
(πράσινη βίβλο) σχετικά µε τους διάφορους τρόπους βελτίωσης της συνεκτικότητας του
δικαίου των συµβάσεων στην ΕΕ. Στην πράσινη βίβλο διατυπωνόταν µια σειρά
εναλλακτικών επιλογών πολιτικής. Στις επιλογές αυτές περιλαµβάνονταν µια
«εργαλειοθήκη» µε την οποία θα καθορίζονται συνεκτικοί ορισµοί, αρχές και πρότυποι
κανόνες σχετικά µε ζητήµατα που άπτονται του δικαίου των συµβάσεων, ένας κανονισµός ο

21

22

23
24
25
26
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Έρευνα του Ευρωβαρόµετρου αριθ. 320 σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων στο πλαίσιο
συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων, σ. 57: µόνο το 9% των αποκριθέντων δήλωσε ότι εφαρµόζει συχνά
διεθνείς νοµικές πράξεις, όπως η σύµβαση της Βιέννης και οι Αρχές UNIDROIT.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ευρωπαϊκό
δίκαιο των συµβάσεων, COM(2001) 398 της
11.7.2001.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο - Ένα συνεκτικότερο
ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων: σχέδιο δράσης, COM(2003) 68 της 12.2.2003.
Von Bar, C., Clive, E. και Schulte Nölke, H. (εκδότες.), Principles, Definitions and Model Rules of
European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Μόναχο, Sellier, 2009.
Οι ερευνητικές εργασίες χρηµατοδοτήθηκαν βάσει του 6ου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα της
Επιτροπής, αλλά δεν αποτελούν επίσηµο έγγραφο της Επιτροπής.
Fauvarque-Cosson, B. και Mazeaud, D. (εκδότες), European Contract Law, Materials for a Common
Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules, Μόναχο, Sellier, 2008.
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οποίος θα αντικαθιστούσε όλα τα εθνικά δίκαια των συµβάσεων από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό
δίκαιο, καθώς και η ιδέα της καθιέρωσης ενός προαιρετικού µέσου στην ΕΕ, το οποίο τα
συµβαλλόµενα µέρη θα µπορούν να επιλέγουν ως εναλλακτική λύση σε σχέση µε τα
υφιστάµενα εθνικά δίκαια. Η Επιτροπή έλαβε 320 απαντήσεις27 στο πλαίσιο αυτής της
διαβούλευσης. Πολλοί ενδιαφερόµενοι αναγνώρισαν τη χρησιµότητα µιας «εργαλειοθήκης»,
ενώ η επιλογή πολιτικής 4 (θέσπιση προαιρετικού µέσου ευρωπαϊκού δικαίου των
συµβάσεων) επικροτήθηκε είτε ως αυτοτελής λύση, είτε σε συνδυασµό µε µια
«εργαλειοθήκη», υπό τον όρο ότι θα πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, οι οποίες
περιλαµβάνουν τον υψηλό βαθµό προστασίας του καταναλωτή, καθώς και τη σαφήνεια και
ευχρηστία των διατάξεων.
Προγενέστερα, µε απόφαση της 26ης Απριλίου 201028, η Επιτροπή συνέστησε οµάδα
εµπειρογνωµόνων σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, η οποία απαρτίζεται από
πρώην δικαστές, επαγγελµατίες του νοµικού χώρου και πανεπιστηµιακούς από ολόκληρη την
Ευρώπη. Με βάση την ήδη διεξαχθείσα έρευνα, η εν λόγω οµάδα έλαβε την εντολή να
εκπονήσει µελέτη σκοπιµότητας σχετικά µε ένα πιθανό µελλοντικό µέσο ευρωπαϊκού δικαίου
των συµβάσεων, το οποίο θα καλύπτει τα κύρια ζητήµατα που ανακύπτουν στην πράξη στο
πλαίσιο διασυνοριακών συναλλαγών. Για να διασφαλισθεί η στενή αλληλεπίδραση µεταξύ
των εργασιών της οµάδας εµπειρογνωµόνων και των αναγκών που διαπιστώνονται από τους
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) και τα νοµικά επαγγέλµατα, η Επιτροπή
συγκρότησε οµάδα βασικών ενδιαφεροµένων (γνωστή ως «Sounding Board», δηλαδή
φόρουµ ανταλλαγής απόψεων), η οποία παρείχε πρακτική καθοδήγηση στην οµάδα
εµπειρογνωµόνων σχετικά µε το πόσο εύχρηστοι ήταν οι κανόνες οι οποίες είχαν καταρτισθεί
σε σχέση µε τη µελέτη σκοπιµότητας. Η µελέτη σκοπιµότητας δηµοσιεύτηκε στις 3 Μαΐου
2011, ως µια «εργαλειοθήκη» η οποία θα ενέπνεε τις περαιτέρω εργασίες των θεσµικών
οργάνων της ΕΕ, µε αποτέλεσµα να παρασχεθούν χρησιµότατες συνεισφορές από
ενδιαφεροµένους και νοµικούς εµπειρογνώµονες. Από τις 120 συνεισφορές ενδιαφεροµένων
που υποβλήθηκαν, η πλειονότητα των παρατηρήσεων αφορούσε σε γενικές γραµµές τρία
βασικά ζητήµατα σχετικά µε την πρόταση: το κατά πόσον είναι εύχρηστη, την ισορροπία
µεταξύ των συµφερόντων των επιχειρήσεων και των συµφερόντων των καταναλωτών και την
ασφάλεια δικαίου. Η Επιτροπή έκανε δεκτές πολλές από τις προτάσεις, πράγµα που οδήγησε
σε περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της πρότασης. Η Επιτροπή ρώτησε επίσης τους
ενδιαφεροµένους κατά πόσον είναι σκόπιµο να συµπεριληφθεί στην πρόταση το ψηφιακό
περιεχόµενο, και η πλειονότητα των αποκριθέντων απάντησε θετικά.
Εδώ και πολλά έτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένθερµος υποστηρικτής των εργασιών
µε αντικείµενο το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων29. Τον Ιούνιο του 2011,
27

28
29
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Απαντήσεις υπέβαλαν τα περισσότερα κράτη µέλη, µεγάλος αριθµός επιχειρηµατικών οργανώσεων,
αρκετές οργανώσεις καταναλωτών, πολλές ενώσεις επαγγελµατιών του νοµικού χώρου και σηµαντικός
αριθµός πανεπιστηµιακών.
ΕΕ L 105 της, 27.4.2010, σ. 109.
Ψήφισµα της 26ης Μαΐου 1989 σχετικά µε µια προσπάθεια εναρµόνισης του ιδιωτικού δικαίου των
κρατών µελών, ΕΕ C 158 της 26.6.1989, σ. 400· ψήφισµα της 6ης Μαΐου 1994 σχετικά µε την
εναρµόνιση ορισµένων τοµέων ιδιωτικού δικαίου των κρατών µελών, ΕΕ C 205 της 25.7.1994, σ. 518·
ψήφισµα της 15ης Νοεµβρίου 2001 σχετικά µε την προσέγγιση του αστικού και εµπορικού δικαίου των
κρατών µελών, ΕΕ C 140 Ε της 13.06.2002, σ. 538· ψήφισµα της 2ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο - Ένα συνεκτικότερο
ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων - Σχέδιο δράσης, ΕΕ C 76 E της 25.3.2004, σ. 95· ψήφισµα της 23ης
Μαρτίου 2006 σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων και την αναθεώρηση του κοινοτικού
κεκτηµένου: πορεία προς τα εµπρός, ΕΕ C 292 E της 1.12.2006, σσ. 109-112· ψήφισµα της 7ης
Σεπτεµβρίου 2006 σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σσ.
247-248· ψήφισµα της 12ης ∆εκεµβρίου 2007 σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, ΕΕ C
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ανταποκρινόµενο στην πράσινη βίβλο της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο τάχθηκε, µε
πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων, υπέρ της θέσπισης προαιρετικών κανόνων για τις
συµβάσεις, µε ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι θα καθιστούν ευκολότερες τις
διασυνοριακές συναλλαγές (επιλογή υπ’ αριθ. 4 της πράσινης βίβλου)30. Η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε επίσης γνώµη υπέρ της θέσπισης ενός
προαιρετικού και προηγµένου νέου καθεστώτος για το δίκαιο των συµβάσεων31.
2.

ΈΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2.1.

Τρόπος λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων

Έπειτα από εκτεταµένη διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους και µε βάση εκτίµηση του
αντικτύπου, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των
πωλήσεων. Σκοπός της πρότασης αυτής είναι να συµβάλει στην τόνωση της οικονοµικής
ανάπτυξης και του εµπορίου στην εσωτερική αγορά µε βάση την ελευθερία των συµβάσεων
και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, σε συµµόρφωση µε τις αρχές της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η πρόταση συνδυάζει την «εργαλειοθήκη» την
οποία επεξεργάστηκε η οµάδα εµπειρογνωµόνων σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των
συµβάσεων και το φόρουµ ανταλλαγής απόψεων µεταξύ ενδιαφεροµένων, λαµβανοµένων
υπόψη των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά από ενδιαφεροµένους και
εµπειρογνώµονες.
Η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων
προβλέπει ένα πλήρες σύνολο οµοιόµορφων κανόνων στον τοµέα του δικαίου των
συµβάσεων το οποίο θα καλύπτει όλα τα στάδια της διάρκειας ισχύος µιας σύµβασης και θα
εντάσσεται στο εθνικό δίκαιο εκάστου κράτους µέλους ως ένα «δεύτερο καθεστώς» δικαίου
των συµβάσεων. Το εν λόγω «δεύτερο καθεστώς» έχει σχεδιασθεί µε προσοχή ώστε να
εστιάζεται στις συµβάσεις εκείνες οι οποίες έχουν τη µεγαλύτερη σπουδαιότητα για το
διασυνοριακό εµπόριο και όπου είναι περισσότερο έκδηλη η ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την
άρση των εµποδίων που έχουν καταγραφεί. Χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
Ένα καθεστώς δικαίου των συµβάσεων κοινό για όλα τα κράτη µέλη: Το κοινό ευρωπαϊκό
δίκαιο των πωλήσεων θα αποτελεί ένα «δεύτερο καθεστώς» δικαίου των συµβάσεων, που θα
είναι πανοµοιότυπο σε κάθε κράτος µέλος. Θα είναι κοινό για το σύνολο της ΕΕ.
Ένα προαιρετικό καθεστώς: Η επιλογή του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων θα
είναι προαιρετική. Σε συµµόρφωση µε την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων, ένας
έµπορος είναι ελεύθερος να επιλέξει να προτείνει τη σύναψη σύµβασης βάσει του εν λόγω
καθεστώτος (σύστηµα προαιρετικής υπαγωγής) ή να εξακολουθήσει να εφαρµόζει το ισχύον
εθνικό δίκαιο των συµβάσεων. Ούτε οι επιχειρήσεις ούτε οι καταναλωτές υποχρεούνται να
συνάπτουν συµβάσεις µε βάση το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων.

30
31
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323 E της 18.12.2008, σσ 364 – 365· και ψήφισµα της 3ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε ένα κοινό
πλαίσιο αναφοράς για ένα ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων, ΕΕ C 295E της 4.12.2009, σσ. 31-32.
Ψήφισµα του Ιουνίου 2011 σχετικά µε τις επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου
των συµβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ∆ιαδικασία 2011/2013 (INI).
ΕΕ C 84 της 17.3.2011, σ. 1.
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Εστίαση στις συµβάσεις «πώλησης»: Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα θεσπίζει
ένα αυτόνοµο και πλήρες σύνολο κανόνων για τις συναλλαγές που αφορούν πώληση. Οι
κανόνες αυτοί θα χρησιµεύουν ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, για την προµήθεια αγαθών
µέσω του διαδικτύου. Επίσης θα είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται από εµπόρους οι οποίοι
πωλούν αγαθά και άµεσα συναφείς υπηρεσίες προσφερόµενες από τον έµπορο, όπως είναι η
εγκατάσταση εξοπλισµού κουζίνας. Επειδή το µεγαλύτερο µέρος των ενδοενωσιακών
συναλλαγών αφορούν αγαθά32, η αντιµετώπιση των εµποδίων που δυσχεραίνουν τις
συναλλαγές πώλησης θα έχει θετικές συνέπειες για το συνολικό ενδοενωσιακό εµπόριο.
Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η αυξανόµενη σπουδαιότητα της ψηφιακής οικονοµίας και να
διασφαλισθεί ότι το νέο καθεστώς είναι ανθεκτικό στις µελλοντικές εξελίξεις, το πεδίο
εφαρµογής των νέων κανόνων θα καλύπτει επίσης τις συµβάσεις που αφορούν ψηφιακό
περιεχόµενο. Αυτό σηµαίνει ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα µπορεί να
χρησιµοποιείται επίσης, π.χ., για την αγορά µουσικής, ταινιών, λογισµικού ή εφαρµογών που
τηλεφορτώνονται από το διαδίκτυο. Τα προϊόντα αυτά θα καλύπτονται ανεξάρτητα από το
κατά πόσον έχουν αποθηκευτεί επί υλικού υποθέµατος, όπως CD ή DVD.
Το πεδίο εφαρµογής θα περιορίζεται στις διασυνοριακές συναλλαγές: Το πεδίο εφαρµογής του
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων επικεντρώνεται στις διασυνοριακές καταστάσεις,
στις οποίες ανακύπτουν τα προβλήµατα των πρόσθετων εξόδων συναλλαγής και της νοµικής
περιπλοκότητας. Εποµένως, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων αποβλέπει στις
καταστάσεις για τις οποίες είναι αναγκαίο και δεν είναι διαθέσιµο ως γενικό υποκατάστατο
των υφιστάµενων εθνικών δικαίων των συµβάσεων. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του
καθεστώτος αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών. Αυτό σηµαίνει ότι τα
κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να καταστήσουν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων
διαθέσιµο και για τις εγχώριες συµβάσεις, πράγµα που θα µπορούσε να οδηγήσει σε
περαιτέρω µείωση των εξόδων συναλλαγής για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ενιαία αγορά. Εστίαση στις συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C) και στις
συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων (B2B) όπου ο ένας τουλάχιστον από τους συµβαλλοµένους
είναι ΜΜΕ: Το πεδίο εφαρµογής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων εστιάζεται
σε πτυχές οι οποίες θέτουν ουσιαστικά προβλήµατα κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές,
δηλαδή στις σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών και στις σχέσεις µεταξύ
επιχειρήσεων όπου ο ένας τουλάχιστον από τους συµβαλλοµένους είναι ΜΜΕ. ∆εν
καλύπτονται οι συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ ιδιωτών (C2C), ούτε οι συµβάσεις µεταξύ
εµπόρων στις οποίες κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι ΜΜΕ, δεδοµένου ότι επί
του παρόντος δεν υπάρχει αποδεδειγµένη ανάγκη για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ ως
προς τις συγκεκριµένες κατηγορίες διασυνοριακών συµβάσεων. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο
των πωλήσεων παραχωρεί στα κράτη µέλη την ευχέρεια να αποφασίσουν να το καταστήσουν
διαθέσιµο και για τις συµβάσεις µεταξύ εµπόρων εκ των οποίων κανείς δεν είναι ΜΜΕ. Η
Επιτροπή θα παρακολουθεί επισταµένως το ζήτηµα αυτό κατά τα επόµενα έτη, προκειµένου
να διαπιστώσει κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετες νοµοθετικές λύσεις όσον αφορά τις
συµβάσεις C2C και B2B.
Ένα πανοµοιότυπο σύνολο κανόνων για την προστασία των καταναλωτών: Ο κανονισµός θα
θεσπίζει για όλους τους τοµείς του δικαίου των συµβάσεων το ίδιο κοινό επίπεδο προστασίας
του καταναλωτή. Σε συµµόρφωση τόσο µε πολιτική όσο και µε νοµική επιταγή, η παρούσα
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Σύµφωνα µε την έκδοση «Statistics in Focus 37/2010» της Eurostat και την ετήσια επιθεώρηση της
Eurostat του 2009 για το εξωτερικό και το ενδοενωσιακό εµπόριο, ο όγκος των ενδοενωσιακών
συναλλαγών µε αντικείµενο αγαθά ήταν τετραπλάσιος από τον όγκο των συναλλαγών µε αντικείµενο
υπηρεσίες το 2008.
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εναρµόνιση πραγµατοποιείται µε βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Θα
οδηγήσει σε ένα εναρµονισµένο καθεστώς, µε το οποίο θα διασφαλίζεται η προστασία και η
ασφάλεια των καταναλωτών σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου
των πωλήσεων.
Ένα ολοκληρωµένο σύνολο κανόνων του δικαίου των συµβάσεων: Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο
των πωλήσεων περιλαµβάνει κανόνες οι οποίοι καλύπτουν ζητήµατα δικαίου των συµβάσεων
τα οποία έχουν πρακτική σηµασία για τα διάφορα στάδια της ισχύος µιας διασυνοριακής
σύµβασης. Τα ζητήµατα αυτά σχετίζονται µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών
και τα έννοµα βοηθήµατα που προβλέπονται για τις περιπτώσεις µη εκτέλεσης, τα καθήκοντα
παροχής πληροφοριών πριν από τη σύναψη σύµβασης, τη σύναψη σύµβασης
(περιλαµβανοµένων των τυπικών απαιτήσεων), το δικαίωµα υπαναχώρησης και τις σχετικές
συνέπειες, την ακύρωση σύµβασης λόγω πλάνης, απάτης ή αθέµιτης εκµετάλλευσης, την
ερµηνεία, το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα µιας σύµβασης, την εκτίµηση και τις
συνέπειες καταχρηστικών συµβατικών όρων, την απόδοση µετά από ακύρωση ή καταγγελία,
καθώς και το θέµα της παραγραφής. Καθορίζονται οι κυρώσεις που πρέπει να είναι
διαθέσιµες σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων και των καθηκόντων που ανακύπτουν
στο πλαίσιο της εφαρµογής του εν λόγω δικαίου. Από την άλλη πλευρά, το κοινό ευρωπαϊκό
δίκαιο των πωλήσεων δεν θα ρυθµίζει ορισµένα ζητήµατα τα οποία είτε έχουν µεγάλη
σπουδαιότητα για τα εθνικά δίκαια είτε έχουν µικρότερη σηµασία για τις διασυνοριακές
συµβάσεις, όπως είναι οι κανόνες περί δικαιοπρακτικής ικανότητας, ο παράνοµος/ανήθικος
χαρακτήρας, η αντιπροσώπευση και η περίπτωση των πολλαπλών οφειλετών και δανειστών.
Τα ζητήµατα αυτά εξακολουθούν να ρυθµίζονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που
είναι εφαρµοστέο δυνάµει του κανονισµού «Ρώµη I».
Ύπαρξη διεθνούς διάστασης: Η πρόταση έχει επίσης διεθνή αποστολή υπό την έννοια ότι, για
να είναι εφαρµοστέα, αρκεί να είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος της ΕΕ ένα µόνο από τα
συµβαλλόµενα µέρη. Οι έµποροι θα µπορούν να χρησιµοποιούν το ίδιο σύνολο συµβατικών
όρων για τις συναλλαγές τους µε άλλους εµπόρους που είναι εγκατεστηµένοι εντός ή εκτός
της ΕΕ. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα απολαµβάνουν µεγαλύτερα περιθώρια επιλογής
προϊόντων µε το κατοχυρωµένο υψηλό επίπεδο προστασίας που προσφέρει το κοινό
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, οσάκις έµποροι από τρίτες χώρες είναι διατεθειµένοι να
πουλήσουν τα προϊόντα τους στην εσωτερική αγορά βάσει του συγκεκριµένου καθεστώτος. Η
διεθνής αυτή διάσταση επιτρέπει στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων να µετεξελιχθεί
σε πρότυπο σύνολο ρυθµίσεων για τις διεθνείς συναλλαγές στον τοµέα των συµβάσεων
πώλησης.
2.2.

Αποτελεσµατικότητα του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων

Η προσέγγιση της Επιτροπής αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που προκαλούνται για
καταναλωτές και εµπόρους από τις διαφορές του δικαίου των συµβάσεων κατά τρόπο που
συνάδει στον µέγιστο δυνατό βαθµό µε τις αρχές της αναλογικότητας και της
επικουρικότητας σε σύγκριση µε τις άλλες πιθανές λύσεις που αναλύθηκαν. Ένα προαιρετικό
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα είναι περισσότερο αποτελεσµατικό από τις λύσεις
που στηρίζονται σε ρυθµίσεις µη υποχρεωτικής ισχύος, όπως είναι π.χ. µια απλή
«εργαλειοθήκη» (η οποία, ως µη υποχρεωτικό µέσο, δεν θα παρέχει σε εµπόρους και
καταναλωτές ασφάλεια δικαίου για τις συναλλαγές τους), δεδοµένου ότι θα δηµιουργήσει ένα
ενιαίο και οµοιόµορφο σύνολο κανόνων στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων, το οποίο θα
είναι άµεσα διαθέσιµο σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Συγχρόνως, ο συνδυασµός των
προπεριγραφέντων χαρακτηριστικών, ιδίως δε το γεγονός ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των
πωλήσεων αποτελεί ένα προαιρετικό αλλά πανοµοιότυπο σύνολο κανόνων που εφαρµόζεται
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µόνο σε διασυνοριακές περιπτώσεις, σηµαίνει ότι το δίκαιο αυτό είναι ικανό να αµβλύνει τα
εµπόδια για το διασυνοριακό εµπόριο, χωρίς να θίγει βαθιά ριζωµένες εθνικές προσεγγίσεις
και παραδόσεις. Επί παραδείγµατι, θα επιτρέπει στα κράτη µέλη να διατηρήσουν σε ισχύ
ανόµοια επίπεδα προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο του ήδη ισχύοντος εγχώριου
δικαίου των συµβάσεων σε συµµόρφωση µε τους κανόνες του κεκτηµένου της ΕΕ. Το κοινό
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα αποτελεί µια προαιρετική προσθήκη στους ήδη
ισχύοντες κανόνες του δικαίου των συµβάσεων, χωρίς να τους αντικαθιστά. Εποµένως, το
νοµοθετικό µέτρο θα περιορίζεται στην έκταση που είναι αναγκαία για τη δηµιουργία
πρόσθετων ευκαιριών για εµπόρους και καταναλωτές στην ενιαία αγορά. Επιπλέον,
παρέχονται µεγαλύτερα περιθώρια για να συµφωνείται η εφαρµογή ενός συνόλου
πανοµοιότυπων κανόνων µε βάση υψηλό επίπεδο προστασίας, όπως αυτό που προβλέπει το
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, χάρη ακριβώς στον προαιρετικό χαρακτήρα του
καθεστώτος. Μια επιχείρηση θα µπορεί να επιλέγει να υπαχθεί στο σύστηµα, επειδή επιθυµεί
να επωφεληθεί από το προβλεπόµενο υψηλό επίπεδο προστασίας, αλλά δεν είναι
υποχρεωµένη να το πράξει.
•

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

Όταν ένας έµπορος επιλέγει το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, οι διατάξεις του είναι
οι µόνοι κανόνες δικαίου των συµβάσεων που διέπουν τα ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του. Συνεπώς, ο έµπορος θα είναι αναγκασµένος να λάβει υπόψη µόνο ένα
σύνολο κανόνων, δηλαδή τις διατάξεις του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων. ∆εν
θα είναι πλέον απαραίτητο να εξετάζονται άλλες εθνικές διατάξεις υποχρεωτικής ισχύος,
όπως θα συνέβαινε κανονικά στην περίπτωση της σύναψης σύµβασης µε καταναλωτή από
άλλο κράτος µέλος. Στην πράξη, η σχετική πρωτοβουλία θα αναλαµβάνεται από τους
πωλητές, οι οποίοι θα επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των
πωλήσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής θα πρέπει να συναινέσει ρητώς, για να µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ο συγκεκριµένος τύπος σύµβασης.
Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα διασφαλίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων
να µειώσουν σηµαντικά τα έξοδα συναλλαγής µε τα οποία βαρύνονται. Στην πράξη, µια
επιχείρηση η οποία ενδιαφέρεται να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε νέες αγορές θα είναι
αναγκασµένη να εξοικειωθεί µε ένα και µόνο σύστηµα δικαίου των συµβάσεων επιπλέον
εκείνου το οποίο γνωρίζει ήδη. Αφ’ ης στιγµής επιλεγεί το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των
πωλήσεων, θα επιτυγχάνεται εξοικονόµηση σε σύγκριση µε την περίπτωση στην οποία η
άσκηση εµπορικής δραστηριότητας στο σύνολο της ΕΕ θα προϋπέθετε την εξακρίβωση του
περιεχοµένου 26 εθνικών δικαίων των συµβάσεων. Οι έµποροι θα µπορούν, συνεπώς, να
ωφεληθούν από αυτό το απλούστερο κοινό νοµικό περιβάλλον και να διακατέχονται από
µεγαλύτερη εµπιστοσύνη σε σχέση µε την επέκταση της δραστηριότητάς τους σε νέες αγορές.
Κατά την πώληση αγαθών σε καταναλωτές από άλλες χώρες, οι έµποροι θα µπορούν να
αξιοποιούν την υπαγωγή τους στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων ως ένα εχέγγυο
ποιότητας.
Για τις συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων, η χρήση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των
πωλήσεων θα είναι χρήσιµη υπό την έννοια ότι θα διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις σχετικά
µε το εφαρµοστέο δίκαιο για τις ΜΜΕ. Θα είναι ευχερέστερη η επίτευξη συµφωνίας για τη
χρήση ενός ουδέτερου δικαίου, το οποίο θα είναι εξίσου προσιτό σε αµφότερα τα
συµβαλλόµενα µέρη, και µάλιστα στη γλώσσα τους. Αφού θα έχουν εξοικειωθεί µε το κοινό
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, οι έµποροι θα παύσουν να υποβάλλονται σε έξοδα κάθε
φορά που θα είναι εφαρµοστέο το δίκαιο αυτό. Επειδή το πρόβληµα των εξόδων επιβαρύνει
ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων αποβλέπει στις συµβάσεις
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µεταξύ επιχειρήσεων στις οποίες το ένα τουλάχιστον από τα συµβαλλόµενα µέρη είναι ΜΜΕ.
Για να διασφαλισθεί η µεγιστοποίηση του οφέλους που µπορούν να αποκοµίσουν οι ΜΜΕ, η
Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν, µέσω των κατάλληλων διαύλων, τους
εµπόρους σχετικά µε το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων και τα πλεονεκτήµατα που
προσφέρει. Εξάλλου, κάθε κράτος µέλος έχει την ευχέρεια να επεκτείνει, εφόσον το επιθυµεί
και το κρίνει σκόπιµο, το πεδίο εφαρµογής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων
στις συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων όπου κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι
ΜΜΕ.
•

Οφέλη για τους καταναλωτές

Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να παρέχει στους
καταναλωτές υψηλό επίπεδο προστασίας και, επιπλέον, είναι το ίδιο σε όλα τα κράτη µέλη,
µε αποτέλεσµα να µπορεί να θεωρείται ένα εχέγγυο ποιότητας, το οποίο οι καταναλωτές
µπορούν να εµπιστεύονται όταν προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές. Ένα από τα καλύτερα
παραδείγµατα εν προκειµένω είναι το γεγονός ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων
θα παρέχει στους καταναλωτές την ελευθερία επιλογής µεταξύ διαφόρων έννοµων
βοηθηµάτων σε περίπτωση που το προϊόν που τους παραδίδεται είναι ελαττωµατικό.
Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε άµεση καταγγελία της
σύµβασης. Σήµερα, δεν προβλέπεται τέτοια ελεύθερη επιλογή για τη µεγάλη πλειονότητα των
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ33. Αυτό το υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή
θα παρέχει στους καταναλωτές εµπιστοσύνη αλλά και κίνητρο για να αγοράζουν προϊόντα σε
άλλες χώρες της ΕΕ.
Προς χάριν της διαφάνειας, η πρόταση θα διασφαλίζει ότι ο καταναλωτής θα ενηµερώνεται
οπωσδήποτε και θα καλείται να συναινέσει στο γεγονός ότι η σύµβαση θα συναφθεί µε βάση
το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται
από τον έµπορο στον καταναλωτή, µαζί µε περίληψη των βασικών δικαιωµάτων που του
αναγνωρίζονται, υπό τη µορφή τυποποιηµένου ενηµερωτικού σηµειώµατος. Το σηµείωµα
αυτό θα βοηθά τους καταναλωτές να καταλαβαίνουν τα βασικά τους δικαιώµατα και, µε τον
τρόπο αυτό, θα αντιµετωπίζει το πρόβληµα της αβεβαιότητας, το οποίο αποθαρρύνει πολλούς
καταναλωτές από την πραγµατοποίηση διασυνοριακών αγορών. Καθώς το ενηµερωτικό
σηµείωµα θα είναι σαφές και περιεκτικό και, επιπλέον, θα είναι διαθέσιµο σε όλες τις
επίσηµες γλώσσες της ΕΕ, θα βοηθά τους καταναλωτές που δεν διαβάζουν τους όρους των
συµβάσεων που συνάπτουν λόγω του ότι αυτοί είναι µακροσκελείς και περίπλοκοι.
Η µεγαλύτερη διαθεσιµότητα διασυνοριακών προσφορών θα αποφέρει οφέλη στους
καταναλωτές σε αγορές οι οποίες προς το παρόν παρακάµπτονται από τους εµπόρους λόγω
των περιπλοκών που απορρέουν από το δίκαιο των συµβάσεων ή λόγω του ότι, στην
περίπτωση των επιχειρήσεων, το µικρό µέγεθος της αγοράς δεν δικαιολογεί τα υψηλά έξοδα
συναλλαγής τα οποία είναι αναγκαία για την είσοδο στην αγορά. Οι καταναλωτές αυτοί θα
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Ελεύθερη επιλογή µεταξύ έννοµων βοηθηµάτων, παρόµοια µε αυτήν που περιλαµβάνει το κοινό δίκαιο
των πωλήσεων, δεν ισχύει στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερµανία, τη ∆ανία, την
Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία,
τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Φινλανδία. Στην
πραγµατικότητα, µόνο πέντε κράτη µέλη προσφέρουν µια ρύθµιση ίδια µε αυτή που ισχύει βάσει του
κοινού δικαίου των πωλήσεων (Γαλλία, Ελλάδα, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία), ενώ σε
κάποια άλλα έχει υιοθετηθεί µια ενδιάµεση προσέγγιση (Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Λετονία,
Σλοβενία).
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ωφεληθούν, καθώς η ενίσχυση του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά θα οδηγήσει σε
µεγαλύτερη ποικιλία προσφερόµενων προϊόντων και στην προοπτική µείωσης των τιµών.
2.3.

Σχέση µε το ενωσιακό κεκτηµένο

Η πρόταση συνιστά συµπληρωµατική προσέγγιση σε σχέση µε αυτήν που ισχύει βάσει του
τρέχοντος κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα της προστασίας του καταναλωτή. Κατά
πρώτον, περιλαµβάνει τις εν λόγω ρυθµίσεις και είναι συµβατή µε αυτές, µε τη διαφορά ότι
δεν περιορίζεται από τα κατώτατα επίπεδα προστασίας που έχουν θεσπισθεί. Κατά δεύτερον,
λόγω του ότι καλύπτει µόνο τις διασυνοριακές συµβάσεις, δεν αντικαθιστά το ενωσιακό
κεκτηµένο που είναι γενικώς εφαρµοστέο. Για τον λόγο αυτό, θα εξακολουθήσει να είναι
απαραίτητη η επεξεργασία προτύπων για την προστασία του καταναλωτή, µε βάση την
παραδοσιακή τακτική εναρµόνισης η οποία ακολουθείται στον συγκεκριµένο τοµέα. Σχετικά
µε το θέµα αυτό, αναµένεται ότι, σε βάθος χρόνου, οι δύο προσεγγίσεις θα αναπτυχθούν εκ
παραλλήλου, εµπνεόµενες η µία από την άλλη.
Η πρόταση συµβαδίζει µε άλλες πολιτικές της ΕΕ. Παραδείγµατος χάρη, προβλέπει ότι οι
έµποροι θα εξετάζουν το ενδεχόµενο προσφυγής σε εναλλακτικούς µηχανισµούς επίλυσης
διαφορών για την αποτελεσµατική, ταχεία και ανέξοδη εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.
Εξάλλου, όσοι επιθυµούν παρόλα αυτά να προσφύγουν στο σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης
για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της
ευρωπαϊκής διαδικασίας µικροδιαφορών, η οποία έχει καθιερωθεί µε στόχο τη διευκόλυνση
της διασυνοριακής είσπραξης απαιτήσεων.
Η πρόταση παρέχει επίσης στήριξη για µελλοντικές πρωτοβουλίες µε στόχο την άµβλυνση
των φραγµών που δυσχεραίνουν το εµπόριο στην ενιαία αγορά, είτε µέσω οδηγιών
εναρµόνισης είτε µε άλλα πρόσφορα µέτρα. Η πρόταση περιέχει ορισµένους ειδικούς,
συναφείς µε τις πωλήσεις, κανόνες σχετικά µε τις συµβάσεις µε αντικείµενο την προµήθεια
ψηφιακού περιεχοµένου, οι οποίοι θα µπορούσαν µελλοντικώς να παράσχουν τη βάση για µια
πιο ολοκληρωµένη πολιτική και µέτρα σε σχέση µε την προστασία του καταναλωτή στην
ψηφιακή αγορά. Έως το 2018, οι διατάξεις του ίδιου του κανονισµού θα επανεξετασθούν µε
γνώµονα, µεταξύ άλλων, την ανάγκη περαιτέρω επέκτασης του πεδίου εφαρµογής σε σχέση
µε τις συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων, τις εξελίξεις που θα έχουν σηµειωθεί στην αγορά και
στην τεχνολογία σε σχέση µε το ψηφιακό περιεχόµενο, και τις µελλοντικές εξελίξεις του
κεκτηµένου της Ένωσης.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να εξετάζει ευρύτερες πτυχές του δικαίου προστασίας
του καταναλωτή, π.χ. τη σκοπιµότητα επικαιροποίησης ή επέκτασης των κανόνων που
άπτονται της προστασίας του καταναλωτή, λόγου χάρη κατά την αναθεώρηση της οδηγίας
σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και την οδηγία σχετικά µε την παραπλανητική
διαφήµιση. Εξάλλου, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να µελετά το θέµα των εµπορικών
πρακτικών µεταξύ επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένων των πτυχών τους που αφορούν
συµβάσεις.
2.4.

Συνοδευτικά µέτρα

Προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή και η οµοιόµορφη ερµηνεία του
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, η πρόταση προβλέπει τη µελλοντική θέσπιση
συνοδευτικών µέτρων.
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Με βάση εισηγήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιχειρήσεων, επαγγελµατιών του
νοµικού χώρου και οργανώσεων καταναλωτών, η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά µε όλους
τους σχετικούς ενδιαφεροµένους έτσι ώστε να συµβάλει στην επεξεργασία «Πρότυπων
ευρωπαϊκών συµβατικών όρων» για εξειδικευµένους τοµείς εµπορίου ή τοµείς
δραστηριότητας. Μια πρότυπη σύµβαση η οποία απαρτίζεται από τυποποιηµένους όρους και
είναι διαθέσιµη σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπορούσε να είναι
χρήσιµη στους εµπόρους οι οποίοι επιθυµούν να συνάψουν διασυνοριακές συµβάσεις για τις
οποίες επιλέγεται το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. Εντός 3 µηνών από τη θέση σε
ισχύ του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, η Επιτροπή θα θέσει σε κίνηση τη
σχετική διαδικασία µε τη σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων, στην οποία θα
αντιπροσωπεύονται, ιδίως, τα συµφέροντα των χρηστών του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των
πωλήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να συνεισφέρουν τις αναγκαίες γνώσεις και
εµπειρογνωσία σχετικά µε τις εµπορικές πρακτικές και να καταρτίζουν πρότυπους
συµβατικούς όρους για τον τοµέα τους, ενώ παράλληλα θα αξιοποιούν τα διδάγµατα από την
άµεση και έµπρακτη χρήση των διατάξεων του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων.
Προκειµένου να διασφαλισθούν η οµοιόµορφη ερµηνεία και εφαρµογή του κοινού
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, η πρόταση περιλαµβάνει επίσης την ιδέα της
συγκρότησης βάσης δεδοµένων που θα είναι προσιτή στο κοινό και θα περιέχει τις
ευρωπαϊκές και εθνικές δικαστικές αποφάσεις οι οποίες άπτονται της ερµηνείας των
διατάξεων της συγκεκριµένης νοµικής πράξης. Τα κράτη µέλη θα οφείλουν να γνωστοποιούν
αµελλητί τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις στην Επιτροπή.
Προκειµένου να διευκολύνεται η κοινή αντίληψη των διατάξεων του κοινού ευρωπαϊκού
δικαίου των πωλήσεων, η Επιτροπή θα οργανώσει επιµορφωτικά σεµινάρια για
επαγγελµατίες του νοµικού χώρου οι οποίοι ασχολούνται µε το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των
πωλήσεων34.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων αποτελεί µια χειροπιαστή λύση για ένα υπαρκτό
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές: έξοδα και νοµική αβεβαιότητα
κατά την πραγµατοποίηση διασυνοριακών αγορών ή πωλήσεων στην εσωτερική αγορά της
Ευρώπης. Αποτελεί επίσης καινοτόµο προσέγγιση υπό την έννοια ότι, όπως επιβάλλει η αρχή
της αναλογικότητας, διαφυλάσσει τις νοµικές παραδόσεις και τη νοµική κουλτούρα των
κρατών µελών, ενώ συγχρόνως παρέχει στις επιχειρήσεις την ευχέρεια να επιλέξουν τη
χρησιµοποίηση των διατάξεών του. Οι καταναλωτές ωφελούνται, όχι µόνο χάρη στην
εµπιστοσύνη που το δίκαιο αυτό παρέχει µέσω του προβλεπόµενου υψηλού επιπέδου
προστασίας, αλλά και επειδή η χρήση του θα οδηγήσει σε µείωση των τιµών και σε
µεγαλύτερη ποικιλία προσφερόµενων προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τους εµπόρους, το κοινό
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα οδηγήσει σε µείωση της γραφειοκρατίας και των εξόδων
συναλλαγής, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην αύξηση του διασυνοριακού εµπορίου και
στην τόνωση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
Η Επιτροπή θα συνεργασθεί στενά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα
εθνικά κοινοβούλια, προκειµένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη επίτευξη συµφωνίας για τη
θέσπιση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων επ’ ευκαιρία της εικοστής επετείου
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Ανακοίνωση της Επιτροπής «Οικοδόµηση εµπιστοσύνης σε ένα σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης για το
σύνολο της ΕΕ: µια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών, COM (2011) 551 τελικό.
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από τη δηµιουργία της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να
συνεργάζεται στενά µε τους ενδιαφεροµένους, ιδίως δε µε όσους χρησιµοποιούν το κοινό
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων (π.χ. ΜΜΕ και καταναλωτές) καθώς και µε επαγγελµατίες
του νοµικού χώρου για την επίτευξη ευρείας αποδοχής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των
πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδοµένου ότι, λόγω του προαιρετικού
χαρακτήρα του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, η επιτυχία του, σε τελική
ανάλυση, θα εξαρτηθεί από το εάν και σε ποιο βαθµό θα επιλέγεται για την πραγµατοποίηση
συναλλαγών στην εσωτερική αγορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Νοµικό πλαίσιο της ΕΕ στον τοµέα που καλύπτει η πρόταση για τη θέσπιση κοινού
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων
Συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών

∆ιεπιχειρηµατικές συµβάσεις

Τοµέας δικαίου των
συµβάσεων

Οδηγία
για τα
δικαιώµατ
α των
καταναλω
τών

Άλλη
συναφής
νοµοθεσία
της ΕΕ για
τους
καταναλω
τές

Οδηγία
σχετικά µε το
ηλεκτρονικό
εµπόριο

Οδηγία
σχετικά µε
το
ηλεκτρονι
κό εµπόριο

Οδηγία
για την
καταπολέµ
ηση των
καθυστερη
µένων
πληρωµών

Σύµβαση της
Βιέννης
σχετικά µε τη
διεθνή
πώληση
αγαθών

Πληροφορίες και
διαπραγµάτευση πριν
από τη σύναψη
σύµβασης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ µε λίγες
εξαιρέσεις

Σύναψη σύµβασης

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ εν µέρει

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

∆ικαιώµατα
υπαναχώρησης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ελαττώµατα
συναίνεσης

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ερµηνεία

ΟΧΙ

ΟΧΙ (µε
µία
εξαίρεση)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Περιεχόµενο και
αποτελέσµατα

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ µε λίγες
εξαιρέσεις

Καταχρηστικοί
συµβατικοί όροι

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ εν
µέρει

ΟΧΙ

Υποχρεώσεις και
έννοµα βοηθήµατα των
µερών σύµβασης
πώλησης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Παράδοση και
µετάθεση του κινδύνου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις και
έννοµα βοηθήµατα των
µερών σύµβασης
παροχής συναφών
υπηρεσιών

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

EL
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Αποζηµίωση,
προβλεπόµενες
πληρωµές για µη
εκτέλεση και τόκοι

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Απόδοση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Παραγραφή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

EL
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