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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. Το περιεχόμενο της πρότασης

Η Επιτροπή, με την υπό εξέταση πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, 
θέλει να ελευθερώσει την εσωτερική αγορά από τα εμπόδια που απορρέουν από τις διαφορές 
που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών στο δίκαιο των συμβάσεων. Η πρόταση εισάγει στο 
εθνικό δίκαιο ένα εναλλακτικό σύνολο διατάξεων δικαίου των συμβάσεων στο οποίο ο 
πωλητής θα μπορεί να επιλέξει να υπαχθεί (opt-in), εφόσον ο αγοραστής συμφωνήσει ρητώς. 
Το προαιρετικό αυτό σύστημα θα μπορεί να επιλέγεται αποκλειστικά για διασυνοριακές 
πωλήσεις κινητών αγαθών, ψηφιακού περιεχομένου και για συναφείς συμφωνίες παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ πωλητών και αγοραστών (B2C), ή μεταξύ πωλητών όταν 
ένας τουλάχιστον συμβαλλόμενος είναι ΜΜΕ (μικρή ή μεσαία επιχείρηση) (B2B). Τα κράτη 
μέλη μπορούν ακόμη και να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής και στις καθαρά εσωτερικές 
συμβάσεις, και σε συμφωνίες Β2Β όπου δεν εμπλέκονται ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ενιαίο σύνολο διατάξεων δικαίου των συμβάσεων  μπορεί να 
μειώσει το κόστος συναλλαγής για τους πωλητές, και ειδικά για τις ΜΜΕ. Με το 
προτεινόμενο καθεστώς, ο καταναλωτής αναμένεται ότι θα έχει μεγαλύτερη και 
ανταγωνιστικότερη προσφορά προϊόντων, καθώς και υψηλό επίπεδο καταναλωτικής 
προστασίας και ασφάλειας δικαίου.

B. Οι επισημάνσεις της συντάκτριας της γνωμοδότησης

Οι διαφορές από το ένα δίκαιο συμβάσεων στο άλλο είναι ένα εμπόδιο, έστω κι αν δεν είναι 
ασφαλώς αυτό το μεγαλύτερο. Αλλά κι αυτό το εμπόδιο πρέπει να εξαλειφθεί, στο μέτρο του 
δυνατού. Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, οφείλω να επικεντρωθώ στη συγκεκριμένες οικονομικές επιπτώσεις αυτής της 
πρότασης και στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της πρότασης, τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.

Το κεντρικό ερώτημα είναι εάν το κόστος της σημερινής ποικιλομορφίας είναι ή όχι 
μεγαλύτερο από το κόστος του νέου καθεστώτος. Σε αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 
νομικό πλαίσιο των διασυνοριακών συμφωνιών πωλήσεων είναι ακόμη υπό διαμόρφωση με 
την οδηγία που εγκρίθηκε πρόσφατα για τα δικαιώματα των καταναλωτών, με τις 
νομοθετικές προτάσεις  για την εναλλακτική και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών και με την 
προγραμματισμένη για το 2013 αξιολόγηση του κανονισμού Ρώμη Ι. Εντούτοις, και παρά την 
όχι απόλυτα σαφή αξιολόγηση επιπτώσεων, φαίνεται πιθανό ότι ένα προαιρετικό ενιαίο 
καθεστώς μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην εσωτερική αγορά. Όμως, από τις 
αντιδράσεις των ομάδων συμφερόντων για την υπό εξέταση πρόταση συνάγεται ότι 
αναμένουν μάλλον ήσσονος σημασίας «οφέλη». Για να καταφέρουμε να επιλέγουν πράγματι 
οι έμποροι αυτό το μηχανισμό, πρέπει αυτός να προσφέρει μια αξιόλογη προστιθέμενη αξία. 
Άρα, τα χαρακτηριστικά  αυτού του ενιαίου καθεστώτος πρέπει να είναι τέτοια που να 
καθίσταται σαφής και να προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια δικαίου χωρίς κανένα αποτρεπτικό 
πρόσθετο κόστος. Επί πλέον, πρέπει και οι καταναλωτές να μπορούν να υπολογίζουν σε ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας. 

Επειδή οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί των δικαιωμάτων των 
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καταναλωτών έδειξαν τα όρια της μέγιστης εναρμόνισης (σαν "πρώτης καλύτερης επιλογής"), 
η συντάκτρια του παρόντος υποστηρίζει την επιλογή ενός προαιρετικού μηχανισμού.

Η συντάκτρια του παρόντος επικροτεί επίσης την ενσωμάτωση των συμβατικών σχέσεων 
Β2Β στην υπό εξέταση πρόταση. Ακόμη και στις μεταξύ τους επαγγελματικές συναλλαγές, οι 
ΜΜΕ έχουν πάντα όφελος από τυχόν χαμηλότερες νομικές δαπάνες. Εξ άλλου, η εκτίμηση 
επιπτώσεων καταδεικνύει ότι η απλοποίηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΜΜΕ προσφέρει 
ακριβώς μεγάλες δυνατότητες για οικονομικό κέρδος. Επί πλέον, αναγνωρίζεται έτσι η συχνά 
ασθενέστερη διαπραγματευτική θέση των ΜΜΕ στις σχέσεις Β2Β (μεταξύ επιχειρήσεων). Η 
συντάκτρια είναι επομένως ικανοποιημένη με το δεσμευτικό χαρακτήρα των διατάξεων 
εκείνων που αφορούν τις καθυστερήσεις πληρωμής εκ μέρους των επαγγελματιών. Όμως 
πρέπει αυτός ο μηχανισμός του δικαίου των πωλήσεων να στραφεί περισσότερο προς τις 
ΜΜΕ.

Η πρόταση δεν ρυθμίζει ορισμένα βασικά στοιχεία της συμβατικής σχέσης, με αποτέλεσμα 
να πρέπει και πάλι οι επιχειρήσεις να αναζητούν γνωματεύσεις για ζητήματα που υπάγονται 
στο δίκαιο άλλων χωρών, και να μην επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη ασφάλεια δικαίου. 
Προβληματική κυρίως είναι η απουσία διατάξεων για τη μεταβίβαση της κυριότητας. 
Γι΄αυτό, πρέπει το αργότερο κατά την πρώτη αξιολόγηση να εξετασθεί εάν θα πρέπει ή όχι να 
ρυθμιστούν με τον υπό εξέταση κανονισμό τα θέματα που αναφέρονται στην αιτιολογική 
σκέψη 27, και ειδικά η μεταβίβαση κυριότητας.

Όσο κι αν, όπως είχε τούτο ζητηθεί σε παλαιότερη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες παραμένουν κατ΄αρχήν εκτός του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού, θα πρέπει εντούτοις αυτό να διευκρινιστεί καλύτερα ως προς 
ορισμένα σημεία.

Επειδή ο υπό εξέταση μηχανισμός αποσκοπεί ειδικότερα στη μείωση του κόστους των 
διασυνοριακών συναλλαγών για τις ΜΜΕ, θα πρέπει η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, να καταρτίσει συγκεκριμένα υποδείγματα συμβάσεων, 
προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. Τούτο θα ωφελούσε και 
ως προς την ασφάλεια του δικαίου και ως προς τη φιλικότητα προς τον χρήστη.  

Τέλος, η συντάκτρια του παρόντος ευελπιστεί ότι, λόγω των ανησυχιών των ενδιαφερομένων 
οργανώσεων, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, ως αρμόδια επί της ουσίας, και η Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, ως συνδεδεμένη, θα εξετάσουν τις 
πολλές ασάφειες ορολογίας, θα επαληθεύσουν ότι η εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 
του Κανονισμού Ρώμη Ι δεν θα έχει ως αποτέλεσμα να υπερκεραστούν τα προβλεπόμενα από 
το δίκαιο των πωλήσεων δικαιώματα των καταναλωτών από τυχόν αυστηρότερες εθνικές 
διατάξεις, θα εξετάσουν την ασαφή διατύπωση των άρθρων 8 και 9 του κανονισμού, και θα 
προωθήσουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  των 
εμπόρων και των καταναλωτών, ώστε το σύστημα να γίνει επαρκώς ελκυστικό.   

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 19α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

  (19α) Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα 
τους, πρέπει οι χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες να μην υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Για 
τους σκοπούς της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, ως 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νοούνται 
μεταξύ άλλων: οι υπηρεσίες και 
δραστηριότητες ενός πιστωτικού 
ιδρύματος, ενός χρηματοδοτικού 
ιδρύματος ή μιας επιχείρησης παροχής 
επικουρικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
του άρθρου 4 παράγραφοι 1 , 5 και 21  
της οδηγίας 2006/48/ΕΚ· μιας 
ασφαλιστικής επιχείρησης, μιας 
αντασφαλιστικής επιχείρησης ή μιας 
ασφαλιστικής εταιρίας χαρτοφυλακίου 
κατά την έννοια του άρθρου 13 
παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 13 
παράγραφοι 4 και 5 και του άρθρου 212 
παράγραφος 1 εδάφιο στ  της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ· μιας επιχείρησης 
επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 
3 παράγραφος 1 εδάφιο β της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ· ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ· 
ενός εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος 
κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ· 
ενός μεσίτη πιστώσεων ή ενός μη 
πιστωτικού ιδρύματος κατά την έννοια 
του άρθρου 3 εδάφια ε και θ της οδηγίας 
.../.../ΕΚ [Πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις 
πίστωσης των ιδιωτών για ακίνητα 
κατοικίας]· ενός πιστωτικού φορέα ή 
μεσίτη πιστώσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 3 εδάφια β και στ  της οδηγίας 
2008/48/ΕΚ. Ως χρηματοπιστωτική 
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υπηρεσία πρέπει να θεωρείται και η 
παροχή υπηρεσιών συναλλάγματος. 

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκτιμά πως η εξαίρεση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να ορισθεί ρητώς στο προοίμιο κι ότι πρέπει να 
προστεθεί μια μη εξαντλητική περιγραφή αυτής της κατηγορίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η ελευθερία των συμβάσεων θα 
πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια 
αρχή του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων. Η αυτονομία των μερών είναι 
σκόπιμο να περιορίζεται μόνο στις 
περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο, ιδιαίτερα για λόγους 
προστασίας του καταναλωτή. Όταν 
υπάρχει τέτοια αναγκαιότητα, ο 
υποχρεωτικός χαρακτήρας των 
συγκεκριμένων κανόνων πρέπει να 
προσδιορίζεται με σαφήνεια.

(30) Η ελευθερία των συμβάσεων θα 
πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια 
αρχή του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων. Η αυτονομία των μερών είναι 
σκόπιμο να περιορίζεται μόνο στις 
περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό είναι 
απαραίτητο, ιδιαίτερα για λόγους 
προστασίας του καταναλωτή και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ). Όταν υπάρχει τέτοια 
αναγκαιότητα, ο υποχρεωτικός 
χαρακτήρας των συγκεκριμένων κανόνων 
πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια.

Αιτιολόγηση

Όσο σπουδαία όντως κι αν είναι η ελευθερία των συμβάσεων, πρέπει επίσης να αναγνωρισθεί 
ξεκάθαρα και, όπου χρειάζεται, να ρυθμιστεί  και το πραγματικό θέμα της ασθενέστερης 
διαπραγματευτικής θέσης των ΜΜΕ σε ορισμένες περιπτώσεις σχέσεων Β2Β (μεταξύ 
επιχειρήσεων).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 34α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (34α) Για να γίνει το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων όσο δυνατόν πιο 
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εύχρηστο για τους εμπόρους, και ειδικά 
για τις ΜΜΕ, και σε συνέχεια των 
συστάσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα 
επεξεργαστεί, σε συνεργασία με τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις 
καταναλωτών και επιχειρηματιών, 
ευρωπαϊκά υποδείγματα συμβάσεων σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Τόσο η λυπηρή πολυπλοκότητα της υπό εξέταση πρότασης όσο και η απουσία εσωτερικών 
νομικών εμπειρογνωμόνων στις ΜΜΕ, καθιστούν άκρως επιθυμητή την έκδοση ευρωπαϊκών 
υποδειγμάτων για τις συμβάσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 34β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (34β) Επί πλέον,  η Επιτροπή θα 
οργανώσει μαθήματα κατάρτισης τόσο 
για τους επαγγελματίες του νομικού 
κλάδου όσο και για τις 
αντιπροσωπευτικές κλαδικές και 
διακλαδικές οργανώσεις επιχειρηματιών.
Θα παράσχει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο ο παρών 
κανονισμός συνδυάζεται με την οδηγία 
..../..../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της ...  σχετικά με την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών1 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
xxxx/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της ... σχετικά με την 
ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών2

1 ΕΕ L ...
2 ΕΕ L ...
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Αιτιολόγηση

Οι κλαδικές και διακλαδικές οργανώσεις επιχειρηματιών παίζουν συχνά σημαντικό ρόλο στην 
ενημέρωση των μελών τους για τους υπάρχοντες και για τους νέους κανονισμούς, και γι΄αυτό 
πρέπει ασφαλώς να μπορούν να λάβουν μαθήματα κατάρτισης για το νέο καθεστώς του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Είναι επίσης σκόπιμο να 
επανεξεταστεί η λειτουργία του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων ή 
οποιασδήποτε άλλης διάταξης του 
παρόντος κανονισμού μετά από πέντε έτη 
εφαρμογής. Η επανεξέταση θα πρέπει να 
λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ανάγκη 
περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού σε σχέση με 
τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων, τις 
εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας 
όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο και 
τις περαιτέρω εξελίξεις του κεκτημένου 
της Ένωσης.

(35) Είναι επίσης σκόπιμο να 
επανεξεταστεί η λειτουργία του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων ή 
οποιασδήποτε άλλης διάταξης του 
παρόντος κανονισμού μετά από πέντε έτη 
εφαρμογής. Η επανεξέταση θα πρέπει να 
λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ανάγκη 
περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού σε σχέση με 
τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων, την 
ανάγκη του να ρυθμίσει το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
ειδικότερα τη μεταβίβαση κυριότητας, 
τους κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις 
εξ αδικοπράξίας, τις εξελίξεις της αγοράς 
και της τεχνολογίας όσον αφορά το 
ψηφιακό περιεχόμενο και τις περαιτέρω 
εξελίξεις του κεκτημένου της Ένωσης. 
Προκειμένου να αναπτυχθούν αντίστοιχοι 
μηχανισμοί που θα χρησιμοποιούνται σε 
πιο ιδιότυπες συμβάσεις, όπως αυτές που 
συνδέονται με ασφαλιστικές ή 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κατά την 
επανεξέταση πρέπει επίσης να 
διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης των 
εν λόγω μηχανισμών στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των συμβάσεων, το οποίο θα 
περιλαμβάνει διατάξεις ασφαλιστικού 
δικαίου και δικαίου των μεταφορών. 
Ομοίως πρέπει να εξεταστεί η 
δυνατότητα θέσπισης ενός κοινού 
ευρωπαϊκού πτωχευτικού δικαίου, το 
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οποίο θα περιλαμβάνει διατάξεις για τις 
κατασχέσεις.

Αιτιολόγηση

Παρά το διακηρυγμένο στόχο για «ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων δικαίου των 
συμβάσεων», η πρόταση δεν ρυθμίζει κάποια βασικά στοιχεία των συμβατικών σχέσεων κι έτσι 
υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επιβαρύνονται με το κόστος 
μιας νομικής γνωμάτευσης για ένα ξένο καθεστώς. Προβληματική είναι κυρίως η απουσία 
διατάξεων σχετικά με τη μεταβίβαση κυριότητας. Γι΄ αυτό πρέπει η Επιτροπή το αργότερο στο 
πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης να εξετάσει κατά πόσον είναι επιθυμητό να ρυθμίσει ο 
κανονισμός και τις απαριθμούμενες στην αιτιολογική σκέψη 27 πτυχές των συμβατικών 
σχέσεων, και ειδικά τη μεταβίβαση κυριότητας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - εδάφιο η) - σημείο ii)α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (ii α) η αγορά συναλλάγματος·

Αιτιολόγηση

Αν και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι κατ΄αρχήν εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού, σκόπιμη  θα ήταν εντούτοις μια περαιτέρω διευκρίνιση, ώστε να μην υπαχθούν σε 
αυτό ούτε και κατά λάθος.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - εδάφιο ι) - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων των επιγραμμικών 
τραπεζικών υπηρεσιών·

i) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων των επιγραμμικών 
τραπεζικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών 
πληρωμών και της έκδοσης ηλεκτρονικού 
χρήματος·

Αιτιολόγηση

Αν και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι κατ΄αρχήν εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού, σκόπιμη θα ήταν εντούτοις μια περαιτέρω διευκρίνιση, ώστε να μην υπαχθούν σε 
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αυτό ούτε και κατά λάθος.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - εδάφιο ιγ) - σημείο iv)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· iv) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταξύ 
των οποίων οι υπηρεσίες πληρωμών και η 
έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και οι 
πάσης φύσεως ασφαλίσεις αγαθών και 
ψηφιακού περιεχομένου ή άλλες·

Αιτιολόγηση

Αν και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι κατ΄ αρχήν εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού, σκόπιμη θα ήταν εντούτοις μια περαιτέρω διευκρίνιση, ώστε να μην υπαχθούν σε 
αυτό ούτε και κατά λάθος.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
μόνον εφόσον ο πωλητής των αγαθών ή ο 
προμηθευτής του ψηφιακού περιεχομένου 
είναι έμπορος. Οσάκις όλα τα μέρη μιας 
σύμβασης είναι έμποροι, το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εφόσον 
ένα τουλάχιστον από τα μέρη είναι μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση («ΜΜΕ»).

1. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
μόνον εφόσον ο πωλητής των αγαθών ή ο 
προμηθευτής του ψηφιακού περιεχομένου 
είναι έμπορος.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της χρήσης του ΚΕΔΠ για συμβάσεις μεταξύ εμπόρων μη ΜΜΕ κρίνεται 
αυθαίρετη. Εφόσον αποτελεί προαιρετικό καθεστώς, προτείνουμε να αρθεί η εν λόγω 
απαγόρευση καθώς το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ μεγαλύτερων εταιρειών μπορεί επίσης να 
επωφεληθεί από το ΚΕΔΠ.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Δέσμη

Μέχρι την ... [ ένα έτος από την 
ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή 
υποβάλλει συνολική δέσμη για τη 
συμπλήρωση του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων. Η εν λόγω δέσμη 
πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει ένα 
υπόδειγμα σύμβασης με τυποποιημένους 
όρους και προϋποθέσεις, στο πλαίσιο του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων καθώς και αιτιολογική έκθεση 
στην οποία θα εξετάζεται άρθρο προς 
άρθρο το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως … [4 έτη από την ημερομηνία 
έναρξης της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ειδικότερα δε σχετικά με τον βαθμό
αποδοχής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων, την έκταση στην οποία οι 
διατάξεις του έδωσαν λαβή για νομικές 
διαφορές και την κατάσταση των 
πραγμάτων όσον αφορά τις διαφορές του 
επιπέδου προστασίας του καταναλωτή 
μεταξύ του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων και του εκάστοτε εθνικού 
δικαίου. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη 

1.  Έως … [4 έτη από την ημερομηνία 
έναρξης της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τα 
οποία εκτιμάται ειδικότερα ο βαθμός
αποδοχής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων από τους εμπόρους είτε 
είναι ΜΜΕ είτε όχι, το κατά πόσον 
συνέβαλε στη μείωση του κόστους των 
συναλλαγών, η έκταση στην οποία οι 
διατάξεις του έδωσαν λαβή για νομικές 
διαφορές και η κατάσταση των πραγμάτων 
όσον αφορά τις διαφορές του επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή μεταξύ του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων 
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επισκόπηση της νομολογίας των εθνικών 
δικαστηρίων με την οποία ερμηνεύονται οι 
διατάξεις του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων.

και του εκάστοτε εθνικού δικαίου. Τα εν 
λόγω στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνουν 
ολοκληρωμένη επισκόπηση της 
νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων με 
την οποία ερμηνεύονται οι διατάξεις του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως … [5 έτη από την ημερομηνία 
έναρξης της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή αναλυτική έκθεση 
στην οποία επανεξετάζεται η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, 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.

2. Έως … [5 έτη από την ημερομηνία 
έναρξης της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή αναλυτική έκθεση 
στην οποία επανεξετάζεται η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, με γνώμονα, 
μεταξύ άλλων, την ανάγκη περαιτέρω 
επέκτασης του πεδίου εφαρμογής σε σχέση 
με τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων, την 
ανάγκη να συμπεριληφθούν στο κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
διατάξεις που ρυθμίζουν τις πτυχές των 
συμβατικών σχέσεων τις οποίες δεν 
καλύπτει επί του παρόντος το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, ιδίως 
όσον αφορά τη μεταβίβαση της 
κυριότητας και τις απαιτήσεις εξ 
αδικοπραξίας, 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.

Ειδικότερα, η επανεξέταση θα εκτιμήσει 
κατά πόσον η εφαρμογή του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων 
συνέβαλε στην αύξηση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών όσον αφορά το 
διασυνοριακό εμπόριο και τη μείωση του 
κόστους των συναλλαγών. Θα εκτιμήσει 
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επίσης τον αντίκτυπο στους ευάλωτους 
καταναλωτές. Επιπλέον, για να 
διατηρηθεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών στο πλαίσιο του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων, η έκθεση θα λαμβάνει 
δεόντως υπόψη οποιαδήποτε 
τροποποίηση επέλθει στο μεταξύ στην 
οδηγία 2011/83/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2011 για τα τα 
δικαιώματα των καταναλωτών1.
Ως προς τα στοιχεία συμβατικής και μη 
συμβατικής φύσης που είναι μεν εκτός 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων αλλά αφορούν πτυχές της 
συμβατικής σχέσης, η Επιτροπή εξετάζει 
τα ακόλουθα: τη μεταβίβαση κυριότητας, 
τη νομική προσωπικότητα, την 
ακυρότητα σύμβασης λόγω απουσίας 
δικαιοπρακτικής ικανότητας και 
παράνομου ή αντίθετου προς τα χρηστά 
συναλλακτικά ήθη χαρακτήρα της 
σύμβασης, τον καθορισμό της γλώσσας 
της σύμβασης, την απαγόρευση της 
διακριτικής μεταχείρισης, την 
εκπροσώπηση, την πολλαπλότητα 
οφειλετών και δανειστών, την αλλαγή των 
μερών σε περίπτωση εκχώρησης, 
συμψηφισμού και συγχώνευσης, το 
εμπράγματο δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης 
της κυριότητας, το δίκαιο πνευματικής 
ιδιοκτησίας και το δίκαιο των 
αδικοπραξιών, τις από κοινού 
συντρέχουσες αξιώσεις περί συμβατικής 
ή εξωσυμβατικής ευθύνης έξω από το 
πεδίο εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων.
––––––––––––––––––
1 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64

Αιτιολόγηση

Παρά το διακηρυγμένο στόχο για «ένα ολοκληρωμένο  σύνολο κανόνων δικαίου των 
συμβάσεων», η πρόταση δεν ρυθμίζει κάποια βασικά στοιχεία των συμβατικών σχέσεων κι έτσι 
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υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επιβαρύνονται με το κόστος 
μιας νομικής γνωμάτευσης για ένα ξένο καθεστώς. Προβληματική είναι κυρίως η απουσία 
διατάξεων σχετικά με τη μεταβίβαση κυριότητας. Γι΄ αυτό πρέπει η Επιτροπή το αργότερο στο 
πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης να εξετάσει κατά πόσον είναι επιθυμητό να ρυθμίσει ο 
κανονισμός και τις απαριθμούμενες στην αιτιολογική σκέψη 27 πτυχές των συμβατικών 
σχέσεων, και ειδικά τη μεταβίβαση κυριότητας.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων αλλά δεν ρυθμίζονται ρητά 
από αυτό πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα 
με τους στόχους και τις αρχές που διέπουν 
το δίκαιο αυτό και όλες τις διατάξεις του, 
χωρίς προσφυγή στο εθνικό δίκαιο που 
θα εφαρμοζόταν ελλείψει συμφωνίας για 
τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο 
δίκαιο.

2. Zητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων αλλά δεν ρυθμίζονται ρητά 
από αυτό πρέπει στο μέτρο του δυνατού
να ρυθμίζονται σύμφωνα με τους στόχους 
και τις αρχές που διέπουν το δίκαιο αυτό 
και όλες τις διατάξεις του.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το συνολικό τίμημα και τις πρόσθετες 
επιβαρύνσεις και δαπάνες, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1·

(β) το συνολικό τίμημα και τις πρόσθετες 
επιβαρύνσεις και δαπάνες, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 και 2·

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογράφεται στις εγκαταστάσεις του εμπόρου, δεν είναι σαφής ο 
λόγος για τον οποίον ο καταναλωτής δεν μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με τις τιμές σύμφωνα 
με το άρθρο 14.
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