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Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ.2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας του Βελγίου, 
σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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Γερουσία του Βελγίου

Σύνοδος 2011-2012

6 Δεκεμβρίου 2011

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (COM 2011-635)

Έλεγχος της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Συμπέρασμα

της Επιτροπής Δικαιοσύνης

Τμήμα 1. Τα κείμενα

Το άρθρο 5, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 
καθορίζει δύο κανόνες.

Ο πρώτος αποτελεί κανόνα που διέπει δράση. Απευθύνεται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. 
Τα τελευταία εφαρμόζουν "την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 
σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας".1

Ο δεύτερος αποτελεί κανόνα ελέγχου. Απευθύνεται στα θεσμικά όργανα των κρατών μελών. 
«Τα εθνικά κοινοβούλια μεριμνούν για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εν λόγω Πρωτόκολλο».

Το πρωτόκολλο 1, που είναι προσαρτημένο στη ΣΕΕ, καθορίζει το ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευκρινίζει, στο άρθρο 2, παράγραφος 3, ότι "τα 
σχέδια νομοθετικών πράξεων που προέρχονται από την Επιτροπή διαβιβάζονται απευθείας 
από την Επιτροπή στα εθνικά κοινοβούλια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
ταυτόχρονα".

Το άρθρο 3, παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αυτού, προσθέτει ότι "τα εθνικά κοινοβούλια 
μπορούν να απευθύνουν στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη όσον αφορά τη συμβατότητα ενός σχεδίου 
νομοθετικής πράξης με την αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 

                                               
1 Το άρθρο 5, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, διευκρινίζει ότι «σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους 
τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και 
κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των 
αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης».
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της αναλογικότητας1.

Το πρωτόκολλο 2, από την πλευρά του, αφορά την "εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας" και τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών αυτών 
(προοίμιο του πρωτοκόλλου).

Διευκρινίζει πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 6, παράγραφος 1, ότι " κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή 
κάθε σώμα εθνικού κοινοβουλίου μπορεί, εντός προθεσμίας οκτώ εβδομάδων από την 
ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, στις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης, να απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους 
εκτιμά ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Εναπόκειται σε 
κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή σώμα εθνικού κοινοβουλίου να συμβουλευθεί, κατά περίπτωση, 
τα περιφερειακά κοινοβούλια που έχουν νομοθετικές εξουσίες."

Εξάλλου, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι το Βέλγιο συνόδευσε την υπογραφή της 
Συνθήκης της Λισαβόνας από μια δήλωση "σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια". Η δήλωση 
έχει τον αριθμό 51. Το Βέλγιο διευκρινίζει "ότι, σύμφωνα με το συνταγματικό του δίκαιο, 
τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου όσο 
και οι κοινοβουλευτικές συνελεύσεις των Κοινοτήτων και των Περιφερειών ενεργούν, 
ανάλογα με τις αρμοδιότητες που ασκούνται από την Ένωση, ως συνιστώσες του εθνικού 
κοινοβουλευτικού συστήματος ή ως τμήματα του εθνικού κοινοβουλίου".

Δυνάμει των προαναφερθέντων κειμένων, υποβλήθηκε στη Γερουσία, στις 20 Οκτωβρίου 
2011, πρόταση ευρωπαϊκού κανονισμού της 11ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων (CΟΜ (2011) 635).

Η πρόταση διαβιβάστηκε στην επιτροπή Δικαιοσύνης. Η επιτροπή αυτή συζήτησε την 
πρόταση κατά τις συνεδριάσεις της στις 22 και 29 Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου. Η 
επιτροπή προέβη σε ακροάσεις, τα πρακτικά των οποίων επισυνάπτονται ως παράρτημα στην 
έκθεση (έγγραφο της Γερουσίας αριθ. 5-1382/1). Η επιτροπή έλαβε επίσης γραπτές 
συνεισφορές του καθηγητή Patrick Wéry, του γαλλόφωνου και γερμανόφωνου δικηγορικού 
συλλόγου (Ordre des barreaux francophones et germanophone)(Benoît Kohi και Denis 
Philippe) και του φλαμανδικού δικηγορικού συλλόγου (Orde van Vlaamse Balies )(Eddy 
Boydens)· τα σχετικά κείμενα επισυνάπτονται επίσης στην έκθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία που έχει καθοριστεί για την έκδοση γνώμης σχετικά με την 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας λήγει στις 12 Δεκεμβρίου 2011.

Τμήμα 3: Μεθοδολογικά ζητήματα 

Δύο μεθοδολογικοί κανόνες πρέπει να κατευθύνουν μια κοινοβουλευτική συνέλευση όταν 
καλείται να γνωμοδοτήσει επί της συμβατότητας ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης με την 
αρχή της επικουρικότητας. Ο πρώτος είναι νομικής φύσεως, και ο δεύτερος περισσότερο 
πολικής 

                                               
1 Για σχόλια επί των διατάξεων αυτών, βλ. F. Delpérée και F. Dopagne, ο κοινοβουλευτικός διάλογος Βελγίου-
Ευρώπης, (Le dialogue parlementaire Belgique-Europe), με πρόλογο τον κ. W. Martens, Bruxelles, Bruylant, 
2010.
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Από πολιτική άποψη, ενδείκνυται να αποδίδεται στον έλεγχο της συμμόρφωσης η πρώτη του 
έννοια, δηλ. η αντιπαράθεση δύο κανόνων - αφενός των διατάξεων ενός σχεδίου κειμένου, 
και, αφετέρου, των διατάξεων της Συνθήκης, στην προκείμενη περίπτωση της αρχής της 
επικουρικότητας. Η σύγκριση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε νομική αξιολόγηση της ισχύος 
μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Εάν προκύψει από την ανάλυση αυτή ότι το κείμενο του 
σχεδίου δεν συνάδει με την προοπτική της επικουρικότητας και εφόσον άλλες 
κοινοβουλευτικές συνελεύσεις εκφράσουν την ίδια άποψη, τότε εναπόκειται στον συντάκτη 
του κειμένου να εξετάσει εκ νέου την πρότασή του.

Από πολιτική άποψη, εναπόκειται σαφώς σε κοινοβουλευτική συνέλευση να αποφανθεί, 
σύμφωνα με τα κριτήρια πολιτικής αξιολόγησης που της είναι οικεία —εφόσον καταρχήν οι 
εκλεγμένοι βουλευτές καλούνται να αξιολογήσουν μια πρόταση σε συνάρτηση με καθαρά 
πολιτικά κριτήρια —. Όπως και η Βουλή των Αντιπροσώπων, η Γερουσία επέμεινε — επί τη 
ευκαιρία της εξέτασης του πιλοτικού σχεδίου της COSAC για την "τρίτη δέσμη μέτρων για 
τους σιδηροδρόμους"—στον πολιτικό χαρακτήρα του ελέγχου που έπρεπε τότε να 
πραγματοποιηθεί.

Ο έλεγχος της επικουρικότητας παρέχει στην συνέλευση τη δυνατότητα να εκφράσει την 
άποψή της όσον αφορά την γενική οργάνωση των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Της παρέχει την ευκαιρία να εκφράσει πώς, κατά την άποψή της, πρέπει να ερμηνευθούν οι 
διατάξεις της Συνθήκης που καθορίζουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται "όσο το δυνατόν 
εγγύτερα στους πολίτες της Ένωσης" (προοίμιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2).

Για τους λόγους αυτούς είναι προς το συμφέρον της κοινοβουλευτικής συνέλευσης να 
διερωτηθεί ως προς τρία ζητήματα1:

α. Το ζήτημα της αρμοδιότητας. Συντάσσοντας μια νομοθετική πράξη, έχουν άραγε 
τηρήσει οι ευρωπαϊκές αρχές το πεδίο δραστηριοτήτων που υπόκειται στην αρμοδιότητά 
τους; Μπορούν οι αρχές αυτές να εντοπίσουν στις συνθήκες τίτλο που τους επιτρέπει να 
επέμβουν στον συγκεκριμένο τομέα;

β. Το ζήτημα της συνάφειας. Ανταποκρίνεται άραγε η νομοθετική πράξη, υπό την μορφή 
που έχει συνταχθεί, στο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να επιλύσει; Είναι άραγε κατάλληλο το 
μέτρο που έχει προγραμματιστεί; Επιτρέπει άραγε ή διευκολύνει την υλοποίηση του στόχου 
που επιδιώκεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα;

γ. Το ζήτημα της εγγύτητας.. Σέβεται άραγε το σχέδιο νομοθετικής πράξης σε επαρκή 
βαθμό τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις των εθνικών αρχών; Μήπως τα ίδια 
αποτελέσματα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω των κρατών μελών; Κατά πόσο "η κλίμακα ή 
τα αποτελέσματα της προβλεπόμενης δράσης" δικαιολογούν την ευρωπαϊκή παρέμβαση στον 
τομέα αυτό;

Αντίθετα, δεν εναπόκειται στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις να εκφράσουν τις απόψεις τους 
επί της ουσίας της πρότασης κανονισμού και να υπογραμμίσουν τα πλεονεκτήματα ή τα 

                                               
1 Όσον αφορά το θέμα αυτό, βλ. Le principe de subsidiarité ( η αρχή της επικουρικότητας), Βρυξέλλες, 
Bruylant, 2000 και L'Europe de la subsidiarité (η Ευρώπη της επικουρικότητας) (υπό τη διεύθυνση του. M. 
Verdussen), Βρυξέλλες, Bruylant, 2000.
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μειονεκτήματά της1.

Τμήμα 4: Ο στόχος της πρότασης κανονισμού

Ο στόχος του ευρωπαϊκού κανονισμού για κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων είναι η 
συμβολή στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τη θεσμοθέτηση προαιρετικού 
και ενιαίου συνόλου κανόνων του δικαίου των συμβάσεων.

Απευθύνεται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες. Οι μεν επιχειρήσεις πρέπει να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη ενός διασυνοριακού εμπορίου. Οι δε πολίτες πρέπει να 
ενθαρρύνονται να προβαίνουν, υπό ευκολότερες και ασφαλέστερες συνθήκες, σε 
διασυνοριακές αγορές. Η πρόταση αφορά, κατά συνέπεια, τόσο τις συμβάσεις πώλησης που 
συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων όσο και τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μιας 
επιχείρησης και των καταναλωτών.

Κατ' αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να δημιουργηθεί δίκαιο το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
αυτόνομο και ενιαίο. Θα είχε προαιρετικό χαρακτήρα. Θα ήταν παραδεκτό μόνο στο μέτρο 
που συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη που ασχολούνται με τις διασυνοριακές συναλλαγές. 
Θα αποτελούσε "δεύτερο καθεστώς συμβατικού δικαίου" εντός του εθνικού δικαίου των 
επιμέρους κρατών μελών, παράλληλα με το πρώτο καθεστώς που θα παρέμεινε εκείνο του 
αστικού κώδικα (άρθρο 1582 έως 1701) και με τους νόμους επιτακτικού δικαίου που 
αποβλέπουν στη ρύθμιση του καθεστώτος της κατανάλωσης.

Η έγκριση αυτού του προαιρετικού συστήματος θα επέτρεπε την εξάλειψη ορισμένων 
εμποδίων που απορρέουν από τις διαφορές μεταξύ των νομικών καθεστώτων που αφορούν το 
συμβατικό δίκαιο, και ειδικότερα το δίκαιο των πωλήσεων. Ενδέχεται να αποτελέσει την 
αφετηρία για την εναρμόνιση του ενοχικού δικαίου γενικά. 

Τμήμα 5: Η ανάλυση του συμβιβάσιμου

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεθοδολογικές παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, η επιτροπή 
εξέτασε από τρεις απόψεις την πρόταση κανονισμού που της έχει υποβληθεί προς έλεγχο.

5.1. Όσον αφορά την ανάλυση της αρμοδιότητας, η επιτροπή εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι οι συνθήκες δεν περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις που να επιτρέπουν την έγκριση 
νομικού καθεστώτος που να εντάσσεται στο δίκαιο των κρατών μελών, χωρίς να 
τροποποιήσει τις ουσιαστικές του διατάξεις.

Η προτεινόμενη νομοθεσία, όμως, δεν αποβλέπει σε υποκατάσταση των εθνικών νομοθεσιών. 
Επίσης δεν έχει ως σκοπό την εναρμόνιση των διατάξεών τους. Αποβλέπει στη δημιουργία 
νέου νομικού μέσου που να συνυπάρχει και να συναγωνιστεί, σε μεγάλο βαθμό, με εκείνο 
που περιλαμβάνεται στο δίκαιο των επιμέρους κρατών μελών.

Οι συντάκτες της πρότασης βασίζονται στο άρθρο 114, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ. Η διάταξη 
αυτή έχει ως σκοπό να διασφαλίζει" την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη 
                                               
1 "Μήπως υπάρχει κίνδυνος, γράφει ο καθηγητής Wéry στην πράξη ο επαγγελματίας πωλητής να επιβάλλει τη 
βούλησή του στον καταναλωτή και, εκείνος, όταν του προτείνεται τυποποιημένη σύμβαση, να μην έχει 
διαπραγματευτικό περιθώριο;"
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λειτουργία της εσωτερικής αγοράς". Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου διευκρινίζεται ότι, 
στις προτάσεις που διατυπώνει σχετικά, ειδικότερα, με την προστασία των καταναλωτών, η 
Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει ως βάση "ένα υψηλό επίπεδο προστασίας".

Εν τούτοις, η πρόταση δεν συνάδει με την προοπτική μιας προσέγγισης των εθνικών 
νομοθετικών διατάξεων. Οι συντάκτες όφειλαν να είχαν επιλέξει άλλη νομική βάση, όπως το 
άρθρο 352 της ΣΛΕΕ, που επιτρέπει στην Ένωση να θεσπίζει "κατάλληλες διατάξεις", στο 
μέτρο που "στο πλαίσιο των πολιτικών που καθορίζονται από τις Συνθήκες, η δράση της 
Ένωσης θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ενός από τους στόχους που τίθενται με τις 
Συνθήκες, χωρίς αυτές να προβλέπουν τις εξουσίες δράσης που απαιτούνται για τον σκοπό 
αυτό".

Στην περίπτωση αυτή οι συντάκτες της πρότασης θα μπορούσαν να θεωρήσουν ως δεδομένη 
την ομόφωνη συγκατάθεση των κρατών μελών. Παραπέμποντας όμως εσφαλμένως στο 
άρθρο 114 ΣΛΕΕ, εισάγουν στρέβλωση στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία (1). 
Παρεμπιπτόντως, μεταθέτουν επίσης το επίκεντρο της λήψης των πολιτικών αποφάσεων 
εντός της Ένωσης.

5.2. Όσον αφορά την ανάλυση της συνάφειας, η επιτροπή διαπιστώνει ότι, ως προς τις 
διασυνοριακές συναλλαγές, η παρέμβαση των ευρωπαϊκών αρχών μπορεί να οδηγήσει σε 
αποτέλεσμα το οποίο οι εθνικές νομοθεσίες δεν μπορούν να επιτύχουν σ' ένα νομικό σύστημα 
που περιορίζεται στο εσωτερικό δίκαιο. Μπορεί να απλοποιήσει και να καταστήσει 
ασφαλέστερες τις διασυνοριακές συναλλαγές για πεντακόσια εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο στόχος αυτός είναι θεμιτός. Αποτελεί έναν από τους στόχους που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορεί και πρέπει να επιδιώκει. Εντούτοις, μπορεί κανείς να διερωτηθεί κατά πόσο τα μέσα 
που χρησιμοποιούνται είναι τα πλέον κατάλληλα για την επίτευξη του στόχου αυτού. 
Πράγματι, η προτεινόμενη νομοθεσία ενδέχεται να προσφέρει σ' ένα σύνολο οικονομικών 
παραγόντων εύκολο μέσο για να καταστρατηγεί τις επιτακτικές διατάξεις που καθορίζονται 
στις εθνικές νομοθεσίες.

Ο καθηγητής Patrick Wéry — που, σε μια μελέτη που υπέβαλε, εκφράζει σαφώς θετική 
γνώμη για την πρόταση κανονισμού — υπογραμμίζει ότι: " σύμφωνα με την αιτιολογική 
έκθεση, "κατ’ εφαρμογή του άρθρου 114 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων θα κατοχυρώνει υψηλό βαθμό προστασίας του καταναλωτή, χάρη στην 
καθιέρωση αυτοτελούς συνόλου κανόνων υποχρεωτικής ισχύος οι οποίοι διαφυλάσσουν ή 
και επαυξάνουν το επίπεδο προστασίας που οι καταναλωτές απολαμβάνουν με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή της ΕΕ"".

Προσθέτει, εν τούτοις: "Μπορεί κανείς να εκφράσει αμφιβολίες όσον αφορά την ορθότητα 
του ισχυρισμού αυτού, υπό το φως του βελγικού θετικού διακαίου. Το παράδειγμα των 
καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις μεταξύ επαγγελματιών πωλητών και καταναλωτών 
είναι εύγλωττο". Συμπεραίνει ότι η πρόταση διασφαλίζει "χαμηλότερο επίπεδο προστασίας" 
απ' ό, τι το βελγικό δίκαιο, όπως διατυπώνεται πιο συγκεκριμένα στον νομό της 6ης Απριλίου 
2010 σχετικά με τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

Το συμπέρασμα αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι η πρόταση κανονισμού δεν επιτυγχάνει 
τους στόχους που ακριβώς επεδίωκε.
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5.3. Όσον αφορά την ανάλυση της εγγύτητας, διερωτάται κανείς κατά πόσο οι συντάκτες της 
πρότασης ευρωπαϊκού κανονισμού αποδεικνύουν επαρκώς ότι η νομοθετική πράξη που 
προτείνουν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια ανάλυση της επικουρικότητας.

Ενώ οφείλουν να αποδείξουν ότι μια ευρωπαϊκή παρέμβαση θα ήταν αποτελεσματικότερη 
στον τομέα του δικαίου των πωλήσεων και θα εξυπηρετούσε καλύτερα την ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς, δεν υποβάλλουν αριθμητικές αναλύσεις που να υποστηρίζουν καταρχήν την 
θέση τους.

Ο ισχυρισμός και μόνο ότι "η Ένωση είναι εκείνη που δύναται καλύτερα να επιλύσει το 
πρόβλημα του νομικού κατακερματισμού" (σημείωση του καθηγητή Wéry) δεν επαρκεί, 
παρά μόνο εάν, βάσει ενός διάλληλου συλλογισμού, θεωρήσει κανείς ότι, χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι εγγυήσεις που προβλέπουν οι νομοθεσίες των κρατών μελών, ένας ευρωπαϊκός 
κανονισμός είναι καταλληλότερος για τον καθορισμό ενός συναφούς ενιαίου νομικού 
καθεστώτος. 

Οι υποβάλλοντες την πρόταση φαίνεται ότι δεν έλαβαν υπόψη τους τον αντίκτυπο της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (Ε.Ε. της ΕΕ της 22ας 
Νοεμβρίου 2011), η οποία θα πρέπει ακόμα να ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο. Δεν 
αποδεικνύουν πώς οι διατάξεις της πρότασης κανονισμού μπορούν να εναρμονιστούν με 
εκείνες του κανονισμού αριθ 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 
(Ρώμη Ι).

Οι συντάκτες επίσης δεν αποδεικνύουν ότι ένα εικοστό όγδοο - αποκαλούμενο "προαιρετικό" 
- καθεστώς, που προστίθεται στα είκοσι επτά εφαρμοστέα στα κράτη μέλη νομικά καθεστώτα 
και που ανταγωνίζεται με αυτά, θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμφέροντα των παραγωγών 
και των καταναλωτών.

Η εναρμόνιση της νομοθεσίας που διέπει την προστασία των καταναλωτών επέτυχε. 
Επιτυγχάνει τους στόχους της με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα απ' ό, τι ένα 
ελάχιστο καθεστώς προστασίας που προτείνεται ως προαιρετικό.

Τμήμα 6: Συμπέρασμα της επιτροπής Δικαιοσύνης

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθεισών παρατηρήσεων, και ειδικότερα εκείνων που 
αφορούν την αρμοδιότητα των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιτροπή είναι της άποψης 
ότι η πρόταση κανονισμού, που της έχει υποβληθεί προς εξέταση, παραβιάζει την αρχή της 
επικουρικότητας. Η πρόταση επιτρέπει τον ανταγωνισμό μεταξύ ξεχωριστών νομικών 
καθεστώτων, ενώ θα έπρεπε να έχει ως στόχο να καταπολεμά τις αρνητικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από διαφορετικές νομοθεσίες, ή τουλάχιστον να τις απαλύνει. Η πρόταση θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί για να ληφθούν υπόψη οι διάφορες προαναφερθείσες αντιρρήσεις.


