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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Bundesrat της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων 
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

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 του Bundesrat της Δημοκρατίας 
της Αυστρίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη
του Bundesrat
της 1ης Δεκεμβρίου 2011

βάσει του άρθρου 23γ, παράγραφος 1, B-VG σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

COM (11) 635 τελικό.
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων
(60696/EU XXIV. GP)

«Α. Αιτιολογημένη γνώμη

Το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

B. Αιτιολογική έκθεση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 11 Οκτωβρίου 2011 την πρόταση κανονισμού της 
σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων. Αυτή η νέα νομοθεσία θα 
είναι εφαρμοστέα στον τομέα των διασυνοριακών συμβάσεων πώλησης. Είναι ένα νέο 
σύστημα δικαίου των συμβάσεων, το οποίο θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οι 
συμβαλλόμενοι και θα ισχύει ως 28ο σύστημα παράλληλα με τα υφιστάμενα 27 συστήματα 
δικαίου των συμβάσεων των κρατών μελών. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να 
προαγάγει με αυτό το προαιρετικό μέσο τις διασυνοριακές νομικές συναλλαγές, ιδίως στον 
τομέα των σύγχρονων οδών διανομής και, ως εκ τούτου, πρωτίστως τις διαδικτυακές 
συναλλαγές. Όσο ευπρόσδεκτη είναι αυτή η επιδίωξη τόσο αμφισβητήσιμο φαίνεται όμως το 
μέσο που επιλέχθηκε για την υλοποίησή της.

Όπως δείχνει ήδη η γνωμοδότηση για την πράξη για την ενιαία αγορά, που απορρίπτει αυτήν 
την πρόταση, η εκ παραλλήλου ύπαρξη διαφορετικών κανονιστικών συστημάτων δεν οδηγεί 
σε εκείνο τον βαθμό ασφάλειας δικαίου που εξασφαλίζεται στο αυστριακό ιδιωτικό δίκαιο 
από τότε που δημιουργήθηκε ο ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, Γενικός 
Αστικός Κώδικας), επομένως εδώ και ακριβώς 200 χρόνια, από τον αυστριακό νομοθέτη. Η 
απειλούμενη λόγω του ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων έλλειψη ασφάλειας δικαίου 
οφείλεται αφενός στο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, το οποίο δεν 
περιλαμβάνει ορισμένα ζητήματα που αφορούν την έννομη σχέση. Έτσι, για παράδειγμα, 
ζητήματα διαπρακτικής ικανότητας ή εκπροσώπησης θα έπρεπε, παρά το εφαρμοστέο του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, να επιλύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία. Συνεπώς, ο δικαστής μελλοντικά θα ερχόταν αντιμέτωπος όχι μόνο με δύο 
νομοθεσίες, δηλαδή εκείνη του συμβαλλομένου και τη δική του, αλλά και με μια τρίτη. Λόγω 
αυτής της τριάδας, υπάρχει φόβος να σημειωθούν σημαντικές στρεβλώσεις και αντιφάσεις 
στα σημεία επαφής μεταξύ εθνικού δικαίου και ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων.

Δεν μπορεί να συμφωνήσει κανείς με το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το 
προαιρετικό αυτό μέσο είναι μέρος της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών και, ως εκ 
τούτου, ενσωματωμένο στο κανονιστικό πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους. Ένας κανονισμός 
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που αφορά ενωσιακό δίκαιο δεν γίνεται εθνικό δίκαιο, αλλά παραμένει ενωσιακό δίκαιο. 
Αντίθετα, στην πραγματικότητα, ο σκοπός είναι το προαιρετικό μέσο να εκτοπίσει ως 
εναλλακτικό συμβατικό καθεστώς μέρη των εθνικών νομοθεσιών.

Αφετέρου, το κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει και πολλές αόριστες έννοιες, που πρέπει να 
ερμηνευθούν αυτόνομα και ως εκ τούτου τελικά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η 
διαδικασία αυτή και συνακόλουθα η δημιουργία σαφήνειας δικαίου θα απαιτήσει πολλά 
χρόνια και επιπροσθέτως συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο δικονομικών δαπανών, πράγμα που 
καθιστά δυσχερή την πρόσβαση στο δίκαιο. Επομένως, η προστιθέμενη αξία για τον δικαστή, 
την οποία περιμένει κανείς από την πρόταση για ένα προαιρετικό δίκαιο των πωλήσεων, 
προφανώς θα είναι πολύ μικρή. Αντίθετα, μάλιστα, η εν λόγω έλλειψη ασφάλειας δικαίου 
προξενεί ανησυχία για αύξηση του κόστους συναλλαγών.

Επιπλέον, στην πρόταση κανονισμού περιλήφθηκαν τομείς που είχαν ήδη περιληφθεί στην 
αρχική εκδοχή της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και κατέστη αναγκαίο να 
εγκαταλειφθούν πριν από την έγκρισή της λόγω μαζικών αντιδράσεων στα κράτη μέλη. Έτσι, 
η οδηγία περιελάμβανε αρχικά ένα κεφάλαιο για καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες. Η 
διαμόρφωση στα κράτη μέλη παρουσιάζει, ωστόσο, πολύ μεγάλες διαφορές λόγω των 
διαφορετικών αρχικών καταστάσεων και των κανονιστικών αναγκών που απορρέουν από 
αυτές, παρά την ύπαρξη οδηγίας, η οποία ωστόσο αφορά ελάχιστη εναρμόνιση. Στον τομέα 
αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση για ενοποίηση. Οι διατάξεις που είχαν εξαλειφθεί για 
τον λόγο αυτόν από την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών μεταφέρθηκαν τώρα 
αναλλοίωτες στην πρόταση κανονισμού για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων.

Ναι μεν η πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων δεν είναι υποχρεωτικά 
εφαρμοστέα νομοθεσία, αφού τελικά προϋποθέτει ότι οι συμβαλλόμενοι θα επιλέξουν αυτό 
το προαιρετικό δίκαιο των πωλήσεων, αλλά υπάρχει φόβος ο καταναλωτής ή η ΜΜΕ, που 
έχουν διαρθρωτικό μειονέκτημα και για τους οποίους είναι επίσης εφαρμοστέο το συμβατικό 
δίκαιο, να μην έχει δυνατότητα να επηρεάσει την επιλογή όταν συνάπτει σύμβαση με μια 
μεγάλη επιχείρηση.

Κατά τη δημιουργία ευρωπαϊκών μέτρων που εξυπηρετούν την αύξηση των διασυνοριακών 
συναλλαγών θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται τα πραγματικά προβλήματα στον τομέα αυτόν. 
Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου του Μαρτίου του τρέχοντος έτους είναι σαφή: Αυτό 
που αποτρέπει τους καταναλωτές από τις διασυνοριακές συναλλαγές δεν είναι οι 
διαφορετικές νομοθεσίες, αλλά ουσιαστικά και πρακτικά προβλήματα όπως οι γλωσσικοί 
φραγμοί που υπάρχουν συχνά, ο φόβος της εξαπάτησης, τα προβλήματα παράδοσης ή 
ουσιαστικά προβλήματα σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος. Όμως, οι 
διαφορετικές νομοθεσίες δεν είναι ούτε για τις επιχειρήσεις το μεγαλύτερο εμπόδιο για 
διασυνοριακή δραστηριότητα. Αντίθετα, για τις επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο γενικοί οικονομικοί προβληματισμοί.

Τέλος, πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι υπό το πρίσμα της νομολογίας για την ευρωπαϊκή 
συνεταιριστική εταιρεία (βλ. την απόφαση C-436/03 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) φαίνεται 
παραπάνω από αμφίβολο ότι το άρθρο 114 ΣΛΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως νομική 
βάση για το προαιρετικό δίκαιο των πωλήσεων. Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ δεν πρέπει να 
καθιερωθεί ως βάση για τη δημιουργία «παράλληλων κανονιστικών μέσων» σε τομείς που 
τώρα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εφόσον το προαιρετικό μέσο δεν 



PE478.418v01-00 4/4 CM\886237EL.doc

EL

είναι μέτρο προσέγγισης των νομοθεσιών, θα έπρεπε να γίνει επίκληση του άρθρου 352 
ΣΛΕΕ που, σε αντίθεση με το άρθρο 114 ΣΛΕΕ, απαιτεί ομόφωνη απόφαση στο Συμβούλιο.

Ένας ευρωπαϊκός κανονισμός είναι μεν άμεσα εφαρμοστέος στα κράτη μέλη, όμως δεν 
συνιστά δίκαιο των κρατών μελών, αλλά βρίσκεται σε ανταγωνιστική σχέση με αυτό. Τέλος, 
το προαιρετικό μέσο δεν έχει ως στόχο να επιτύχει μεταβολή του συστήματος εθνικών 
προτύπων, αλλά αντίθετα να προσφέρει μια πλήρως νομικά εναρμονισμένη παράλληλη 
νομοθεσία. Εδώ όμως τελικά υπάρχει επίσης κίνδυνος για στασιμότητα της εναρμόνισης σε 
τομείς στους οποίους φαίνεται επειγόντως απαραίτητη η δημιουργία ενιαίων, υποχρεωτικών 
διατάξεων με τη μορφή οδηγιών ή κανονισμών προς όφελος της προστασίας των 
καταναλωτών. Ως προς αυτό, παραπέμπουμε στις στοιχειώδεις μόνο διατάξεις για τα 
ψηφιακά περιεχόμενα που περιλαμβάνει το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων.

Το αυστριακό ιδιωτικό δίκαιο, ιδίως ο ABGB και οι αξιολογήσεις του που έχουν εδραιωθεί 
στην πεποίθηση των πολιτών περί δικαίου, δεν αντιτίθεται σε καμία περίπτωση στην 
εκπλήρωση των στόχων που επιδιώκονται μέσω της πρότασης. Ως εκ τούτου, αντί για ένα 
προαιρετικό μέσο, πρέπει να προωθηθούν μέτρα δημιουργίας εμπιστοσύνης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τα οποία θα αντιμετωπίσουν τα πραγματικά εμπόδια των διασυνοριακών 
συναλλαγών. Συνεπώς, η παρούσα πρόταση της Επιτροπής δεν πληροί τις απαιτήσεις της 
αρχής της επικουρικότητας, εφόσον δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων και 
επιπλέον δεν είναι αποδεδειγμένο ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί προστιθέμενη αξία με τη 
δημιουργία ενός 28ου συστήματος δικαίου των συμβάσεων.

Καταρχήν πρέπει να επισημανθεί σχετικά με τις διευκρινίσεις της Επιτροπής για τη 
συμβατότητα προς την αρχή της επικουρικότητας ότι οι διευκρινίσεις αυτές θα έπρεπε να 
παρουσιάζουν με ισόρροπο τρόπο τις συνέπειες των προτεινομένων αλλαγών με βάση 
συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Η Επιτροπή, όμως, αρκείται να αναφέρει ένα 
μεγάλο εύρος δαπανών συναλλαγών που υποτίθεται πως δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις, 
χωρίς ωστόσο να υπολογίζει τις δυνητικές πρόσθετες δαπάνες για τους καταναλωτές. Η 
δυνητική συνολική οικονομική ζημία που θα μπορούσε να προκαλέσει η πρόταση μέσω της 
αύξησης της νομικής πολυπλοκότητας θα έπρεπε να εκτιμηθεί επίσης από την Επιτροπή 
προκειμένου να γίνει αξιόπιστη η εκτίμηση των επιπτώσεων. Μόνο τότε θα αποτελούσε η 
εκτίμηση των επιπτώσεων μια κατάλληλη βάση για την εκτίμηση της συμβατότητας της 
πρότασης με την αρχή της επικουρικότητας.»


