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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο των συμβάσεων αποτελεί τον πυρήνα όλων των 
εθνικών κανόνων σχετικά με τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών στις αγορές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει κατακερματισμένη, λόγω των 27 διαφορετικών νομικών συστημάτων, και 
των κινδύνων και του κόστους των διασυνοριακών συναλλαγών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων θα 
επωφεληθούν ιδιαίτερα οι καταναλωτές, δεδομένου ότι θα μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρουσιάζει στην Πράσινη Βίβλο1 της διάφορες 
εναλλακτικές δυνατότητες όσον αφορά ένα μέσο ευρωπαϊκού δικαίου συμβάσεων, 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ΕΕ να ανακάμψει από την οικονομική κρίση, να 
ανακτήσει την επιχειρηματικότητά της και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στην εσωτερική αγορά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί προστασίας των 
καταναλωτών κατέδειξαν τις δυσκολίες και τα όρια της ακολουθούμενης πρακτικής 
όσον αφορά την εναρμόνιση στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων χωρίς να 
υπονομευτεί η κοινή δέσμευση για υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
στην Ευρώπη·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό προϊόν της εν λόγω διεργασίας, ένα ευρωπαϊκό 
δίκαιο των συμβάσεων, πρέπει να μελετηθεί καλά, να τροποποιηθεί εν ανάγκη, και να 
θεσπιστεί επίσημα από τον ευρωπαϊκό νομοθετικό μηχανισμό, προκειμένου να δοθεί 
στη διεργασία αυτή πολιτική νομιμοποίηση και υποστήριξη· 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανοικτή συζήτηση σχετικά με την Πράσινη 
Βίβλο και επιθυμεί λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων της σχετικής 
διαβούλευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής·

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα 
μπορούσε να προσφέρει σημαντικό όφελος για την καλύτερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, και ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν την 
τελική ευθύνη για τη νομική μορφή και το πεδίο εφαρμογής του·

3. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων αποτελεί μια αυτοτελή και πρόσθετη 
δυνατότητα όσον αφορά τις διασυνοριακές συμβάσεις, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν 
να το υιοθετήσουν και για τις εγχώριες συμβάσεις·

                                               
1 COM(2010)0348. 
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4. είναι πεπεισμένο ότι ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων συνιστά βελτίωση 
της λειτουργικότητας της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να θίγει το εθνικό δίκαιο των 
συμβάσεων στο εσωτερικό των κρατών μελών·

5. θεωρεί ότι ενδεδειγμένη νομική βάση για ένα μέσο ρύθμισης των συμβάσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C) προσφέρουν 
τα άρθρα 114 και 169 ή 352 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ· 

6. επισημαίνει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η διαφοροποίηση του δικαίου των συμβάσεων 
ανάλογα με το αν πρόκειται για συμβάσεις B2B ή B2C, από σεβασμό προς τις κοινές 
παραδόσεις των εθνικών συστημάτων δικαίου και με ιδιαίτερη έμφαση στην 
προστασία των ασθενέστερων συμβαλλομένων, δηλαδή των καταναλωτών·

7. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο 
στο εσωτερικό της ΕΕ, που λόγω των διαφορών στα εθνικά συστήματα δικαίου των 
συμβάσεων δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, θεωρείται δε δικαιολογημένα από τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές δυνητική κινητήρια δύναμη για μελλοντική 
ανάπτυξη· 

8. επισημαίνει ότι επιμέρους στοιχεία του δικαίου των συμβάσεων περιλαμβάνονται ήδη 
σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις και είναι σκόπιμο να συγκεντρωθούν 
σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων· επισημαίνει ακόμα ότι οι εν λόγω 
υπάρχουσες ρυθμίσεις καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ενιαία ρύθμιση, σαφώς 
διαρθρωμένη και εύκολα αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές·

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα πρέπει 
να επικεντρώνεται στις αρχές της σύμβασης, υπό την έννοια ότι για τις συμβάσεις με 
καταναλωτές είναι σκόπιμο να δίνεται έμφαση στις αγορές και, κατά περίπτωση, στην 
παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων, ενώ πρέπει να υπάρχει ένα γενικό μέρος 
για τον ορισμό της σύμβασης, τις συμβατικές υποχρεώσεις, την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, την εκπροσώπηση, τους λόγους ακύρωσης, την ερμηνεία, την εκτέλεση, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και ιδιαίτερα το 
δικαίωμα εγγύησης, τα δικαιώματα υπαναχώρησης, καταγγελίας, παραγραφής, κ.λπ.·

10. είναι πεπεισμένο ότι η σχετική νομοθεσία πρέπει να χαρακτηρίζεται από ισορροπία, 
απλότητα, σαφήνεια, διαφάνεια και ευχρηστία, και να μην περιέχει αόριστες νομικές 
έννοιες, προκειμένου να είναι κατανοητή, ιδιαίτερα από τους ευρωπαίους 
καταναλωτές, να διασφαλίζει δε ότι σε κάθε σύμβαση λαμβάνονται υπόψη τα 
συμφέροντα και των δύο (ή περισσοτέρων) συμβαλλομένων μερών·

11. επισημαίνει ότι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου πρέπει να γίνει με τη ρητή 
συναίνεση των καταναλωτών και όχι σιωπηρά, π.χ. με γενικές διατάξεις·

12. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων πρέπει να εξασφαλίζει πολύ υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στον τομέα B2C, κι αν κάποια κράτη μέλη 
προσφέρουν υψηλότερη προστασία, τούτο πρέπει να αναφέρεται ρητά στο παράρτημα 
του σχετικού νόμου·
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13. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματικότητα κάθε νομικού μέσου που θεσπίζεται κρίνεται 
τελικά στην ίδια την εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την εκτίμηση των πιθανών λόγων προαιρετικής εφαρμογής από 
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τη διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών όσον 
αφορά την ύπαρξη και τον ρόλο του για όλους τους δυνητικούς ενδιαφερομένους και 
εμπλεκομένους (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων).


