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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 ενημέρωση των μελών, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των 
Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 
σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Κοινοτήτων

Υποβληθείσα στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Όσον αφορά πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση1

Πλαίσιο της Συνθήκης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την αρχή της 
επικουρικότητας

1. Η αρχή της επικουρικότητας προέκυψε από την επιθυμία να διασφαλίζεται ότι οι 
αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες της ΕΕ. Η εν λόγω αρχή 
ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της ΣΕΕ:

"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".

2. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ "μεριμνούν συνεχώς για την τήρηση"2 της αρχής της 
επικουρικότητας όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

3. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν υποβάλει 
πρόταση νομοθετικής πράξης. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να συνεκτιμάται, κατά 
περίπτωση, η περιφερειακή και τοπική διάσταση των προβλεπόμενων δράσεων3.

4. Δυνάμει του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει 
να περιλαμβάνει "εμπεριστατωμένη έκθεση" βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιέχει:

— στοιχεία εκτίμησης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της πρότασης·

— εφόσον πρόκειται για οδηγία, στοιχεία εκτίμησης των συνεπειών της πράξης ως προς την 
εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της περιφερειακής νομοθεσίας· και

— ποιοτική και, οσάκις είναι δυνατόν, ποσοτική τεκμηρίωση των λόγων "που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ένας στόχος της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης".

                                               
1 15429/11, COM(11)635.
2 Άρθρο 1 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2).
3 Άρθρο 2 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2).
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Η εμπεριστατωμένη έκθεση πρέπει επίσης να αποδεικνύει ότι λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 
είναι το τυχόν οικονομικό ή διοικητικό βάρος που βαρύνει την ΕΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις, 
τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες, το ελάχιστο 
δυνατό και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

5. Δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 2 και του άρθρου 12β της ΣΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια 
μεριμνούν για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο πρωτόκολλο αριθ. 2, συγκεκριμένα τη διαδικασία αιτιολογημένης γνώμης.

Προηγούμενο πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας

Το προηγούμενο πρωτόκολλο σχετικά με τη εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας, το οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, παρείχε χρήσιμη 
καθοδήγηση σχετικά με το πώς έπρεπε να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Αυτές οι 
οδηγίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό δείκτη της τήρησης της επικουρικότητας:

"Η κοινοτική δράση είναι αιτιολογημένη όταν πληρούνται και οι δύο πτυχές της αρχής 
της επικουρικότητας: οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς με τη δράση των κρατών μελών στα πλαίσια του εθνικού τους 
συνταγματικού συστήματος και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα με δράση 
εκ μέρους της Κοινότητας.

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν εξετάζεται 
κατά πόσον πληρούται ο προαναφερόμενος όρος:

•   το υπό εξέταση θέμα έχει διεθνικές πτυχές οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν 
ικανοποιητικά με τη δράση των κρατών μελών,

•   οι δράσεις μόνο των κρατών μελών ή η έλλειψη κοινοτικής δράσης έρχονται σε 
σύγκρουση με τις απαιτήσεις της Συνθήκης (όπως η ανάγκη διόρθωσης των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού ή η αποφυγή συγκεκαλυμμένων περιορισμών του 
εμπορίου ή η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής) ή βλάπτουν 
σημαντικά κατ' άλλον τρόπο τα συμφέροντα των κρατών μελών,

•   η δράση σε κοινοτικό επίπεδο συνεπάγεται σαφή πλεονεκτήματα λόγω της 
κλίμακας στην οποία θα διεξαχθεί ή των αποτελεσμάτων της, σε σύγκριση με τη 
δράση στο επίπεδο των κρατών μελών"1.

Νομοθετική πρόταση

7. Το περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού αναπτύσσεται αναλυτικά στην έκθεση της 
Επιτροπής Εξέτασης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στην οποία επισυνάπτεται η παρούσα 
αιτιολογημένη γνώμη. Για τον σκοπό αυτόν, παραθέτουμε απλώς τον δεδηλωμένο στόχο της 
πρότασης και τους λόγους για τους οποίους ενδείκνυται η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ 
και όχι σε επίπεδο κρατών μελών.

                                               
1 Άρθρο 5.
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Στόχος

8. Στην αιτιολογική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο στόχος της πρότασης περιγράφεται 
ως εξής:

"Συνολικός στόχος της πρότασης είναι να βελτιωθεί η εγκαθίδρυση και λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, μέσω της διευκόλυνσης της επέκτασης των διασυνοριακών 
συναλλαγών των επιχειρήσεων και των διασυνοριακών αγορών των καταναλωτών. Ο 
στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση ενός αυτόνομου ενιαίου συνόλου 
κανόνων του δικαίου των συμβάσεων, περιλαμβανομένων διατάξεων για την 
προστασία των καταναλωτών, δηλαδή ενός κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, 
το οποίο θα λειτουργεί ως ένα δεύτερο καθεστώς δικαίου των συμβάσεων εντός του 
πλαισίου του εθνικού δικαίου εκάστου κράτους μέλους"1.

Επικουρικότητα

9. Η αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής εξετάζει την αρχή της επικουρικότητας υπό το 
ακόλουθο πρίσμα: «Ο στόχος της πρότασης, δηλαδή η συμβολή στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς με τη θεσμοθέτηση προαιρετικού και ενιαίου συνόλου κανόνων του 
δικαίου των συμβάσεων, έχει αδιαμφισβήτητη διασυνοριακή διάσταση και δεν είναι δυνατό 
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους συστημάτων.

"Όσο οι διαφορές των εθνικών δικαίων των συμβάσεων εξακολουθούν να 
συνεπάγονται σημαντικά επιπρόσθετα έξοδα συναλλαγής για τις διασυνοριακές 
συναλλαγές, δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί ολοσχερώς ο στόχος της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς με τη διευκόλυνση της επέκτασης των διασυνοριακών συναλλαγών 
για τους εμπόρους και των διασυνοριακών αγορών για τους καταναλωτές.

"Με την άνευ συντονισμού θέσπιση μέτρων σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη δεν θα 
ήταν σε θέση να εξαλείψουν τα επιπρόσθετα έξοδα συναλλαγής, ούτε τη νομική 
περιπλοκότητα η οποία προκαλείται από τις διαφορές των εθνικών δικαίων των 
συμβάσεων και την οποία συναντούν οι έμποροι κατά την πραγματοποίηση 
διασυνοριακών συναλλαγών στην ΕΕ. Οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να έχουν 
περιορισμένες δυνατότητες επιλογής και περιορισμένη πρόσβαση σε προϊόντα από 
άλλα κράτη μέλη. Εκτός αυτού, θα στερούνται την εμπιστοσύνη την οποία δημιουργεί 
η γνώση των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζονται.

"Συνεπώς, ο στόχος της πρότασης θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί ικανοποιητικότερα με 
την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. 
Η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση για να επιλύσει τα προβλήματα του 
νομικού κατακερματισμού με τη θέσπιση ενός μέτρου στο πεδίο του δικαίου των 
συμβάσεων το οποίο θα εναρμονίζει τους κανόνες που διέπουν τις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Εξάλλου, καθώς οι τάσεις που παρατηρούνται στην αγορά εξελίσσονται 
και αναγκάζουν τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα αυτοτελώς, π.χ. θεσπίζοντας 
κανονιστικές ρυθμίσεις για την αναδυόμενη αγορά ψηφιακού περιεχομένου, είναι 

                                               
1 Σελίδα 4 της αιτιολογικής έκθεσης της Επιτροπής.
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πιθανό να διευρυνθούν οι κανονιστικές αποκλίσεις, οι οποίες συνεπάγονται αύξηση των 
εξόδων συναλλαγής και κενά στην προστασία των καταναλωτών»1.

10. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής εξετάζει την αρχή της επικουρικότητας υπό το 
ακόλουθο πρίσμα:

"Η παρούσα πρωτοβουλία συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας για πολλούς 
λόγους. Οι στόχοι της διευκόλυνσης της επέκτασης των διασυνοριακών συναλλαγών 
των επιχειρήσεων και των αγορών των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά δεν 
μπορούν να επιτευχθούν πλήρως όσο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές δεν μπορούν 
να χρησιμοποιούν ένα ενιαίο σύνολο κανόνων του δικαίου των συμβάσεων για τις 
διασυνοριακές τους συναλλαγές. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές, 
καθώς δεν έχει ένα ενιαίο σύνολο ομοιόμορφων ουσιαστικών κανόνων που καλύπτουν 
πλήρως τον κύκλο ζωής μιας διασυνοριακής σύμβασης. Επιπλέον, καθώς οι τάσεις της
αγοράς εξελίσσονται και ωθούν τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν δράση αυτοτελώς
(π.χ. ρυθμίζοντας τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου) οι ρυθμιστικές αποκλίσεις 
γίνονται μεγαλύτερες. Αυτές οδηγούν σε αυξημένα κόστη συναλλαγής καθώς και σε
νομική πολυπλοκότητα για τις επιχειρήσεις, όπως και σε αβεβαιότητα, επηρεάζοντας 
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που συμμετέχουν σε διασυνοριακές συναλλαγές.

"Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι η ύπαρξη διαφορών στους νόμους περί
συμβάσεων έχουν οδηγήσει σε νομικό κατακερματισμό, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει 
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· τούτο μπορεί να επιφέρει επιπρόσθετα κόστη 
συναλλαγής και νομική ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η
Ένωση είναι η πλέον κατάλληλη στο να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι τα εμπόδια αυτά έχουν διασυνοριακή διάσταση.
Ειδικότερα, είναι η πλέον κατάλληλη να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που συνδέονται με 
το δίκαιο των συμβάσεων, εκπονώντας ένα ενιαίο σύνολο ομοιόμορφων ουσιαστικών 
κανόνων του δικαίου των συμβάσεων. Έτσι θα προσδώσει μια προστιθέμενη αξία στο
υπάρχον νομικό πλαίσιο δημιουργώντας τέτοιους κανόνες για τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διασυνοριακές συναλλαγές."2

Πτυχές του κανονισμού που δεν συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας

11. Η Βουλή των Κοινοτήτων θεωρεί ότι η πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων για την ΕΕ δεν συνάδει ούτε με τις διαδικαστικές 
υποχρεώσεις που επιβάλλει στην Επιτροπή το πρωτόκολλο αριθ. 2 ούτε και με την αρχή της
επικουρικότητας, για τους ακόλουθους λόγους.

i) Μη συμμόρφωση με μια ουσιώδη διαδικαστική απαίτηση

Ούτε η αιτιολογική έκθεση ούτε η αξιολόγηση αντικτύπου περιέχει μια "εμπεριστατωμένη 
έκθεση βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας" (και 
της αναλογικότητας), όπως ορίζει το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της ΣΛΕΕ, τα
περιεχόμενα της οποίας εκτίθενται στην παράγραφο 4 της παρούσας αιτιολογημένης γνώμης.

                                               
1 Σελίδα 9.
2 Σελίδα 22.
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13. Το άρθρο 5 της ΣΕΕ προϋποθέτει τη λήψη των αποφάσεων όσο το δυνατόν εγγύτερα 
στους πολίτες της ΕΕ. Μια απομάκρυνση από την προϋπόθεση αυτή δεν θα πρέπει να
λαμβάνεται ως δεδομένη αλλά να δικαιολογείται με επαρκή λεπτομέρεια και σαφήνεια, έτσι 
ώστε ένας πολίτης της ΕΕ και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί του να μπορούν να κατανοήσουν 
τους ποιοτικούς και ποσοτικούς λόγους που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι "ένας στόχος της 
Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης."1

14. Τα στοιχεία τα οποία έλαβε η Επιτροπή Εξέτασης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων δείχνουν ότι
η πρόταση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στους εθνικούς κανόνες 
για το δίκαιο των συμβάσεων, είτε άμεσα είτε έμμεσα· στα εθνικά συστήματα προστασίας 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών· στη νομική σαφήνεια και την ασφάλεια δικαίου στις 
διασυνοριακές συναλλαγές για την πώληση αγαθών· και στο κόστος που θα επωμισθούν οι 
επιχειρήσεις. Τα αποσπάσματα των παραγράφων 9 και 10 της παρούσας αιτιολογημένης
γνώμης δείχνουν ότι κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν εξετάζεται από την Επιτροπή στην
αξιολόγησή της για το κατά πόσον η πρόταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας, 
καθιστώντας έτσι πολύ δύσκολο για τα εθνικά κοινοβούλια να εκτιμήσουν τη συμμόρφωση 
με την αρχή της επικουρικότητας εντός της περιόδου των οκτώ εβδομάδων για την υποβολή 
αιτιολογημένης γνώμης. (Η Βουλή των Κοινοτήτων βοηθήθηκε σημαντικά στην υπόθεση
αυτή από τις συμβολές που ελήφθησαν από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του Ηνωμένου 
Βασιλείου.) Η μη παροχή εμπεριστατωμένης έκθεσης από την Επιτροπή προς τη Βουλή των 
Κοινοτήτων αποτελεί παραβίαση ουσιώδους διαδικαστικής απαίτησης του πρωτοκόλλου 2.

16. Η προσέγγιση της Επιτροπής στην εξέταση της αρχής της επικουρικότητας δεν εγείρει 
ανησυχίες μόνο για τη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά και για όλα τα εθνικά κοινοβούλια των 
κρατών μελών της ΕΕ. Η Βουλή των Κοινοτήτων εφιστά την προσοχή της στην παράγραφο 
2.3 της συμβολής της XLVI COSAC:

"Σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου 2, η COSAC υπογραμμίζει ότι, για να μπορούν
τα εθνικά κοινοβούλια να ασκούν τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί, είναι απαραίτητο να 
καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των σχεδίων νομοθετικών 
πράξεων της ΕΕ, και, στην περίπτωση των οδηγιών, η αξιολόγηση και των επιπτώσεων επί 
των εθνικών νομικών συστημάτων. Επίσης η COSAC υπενθυμίζει ότι τα σχέδια νομοθετικών 
πράξεων της ΕΕ θα πρέπει να αιτιολογούνται επί τη βάσει ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. 
Η COSAC σημειώνει ότι οι αναλύσεις επί της επικουρικότητας στις αιτιολογικές εκθέσεις της
Επιτροπής δεν έχουν, μέχρι σήμερα, ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 5."

ii) Μη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας

17. Η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας στο πλαίσιο του παρόντος στόχου κρίνεται υπό 
το πρίσμα της καθοδήγησης που παρέχεται στην παράγραφο 6 ανωτέρω.

18. Αποτελεί αξίωμα ότι ένα προαιρετικό δίκαιο για τις πωλήσεις, κοινό σε όλα τα κράτη
μέλη, είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ παρά σε εθνικό επίπεδο, 
υπό τον όρο όμως ότι το προτεινόμενο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων α) είναι 
αναγκαίο και β) θα έχει σαφή οφέλη λόγω της κλίμακας και του αποτελέσματός του, σε 
σύγκριση με τη δράση από τα κράτη μέλη. Για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας
πρέπει να πληρούνται και οι δύο όροι· βάσει των στοιχείων που εξετάστηκαν, η Βουλή των 
                                               
1 Άρθρο 5 του πρωτοκόλλου 2.
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Κοινοτήτων αμφιβάλλει για την πλήρωση και των δύο αυτών όρων.

Αναγκαιότητα

19. Ούτε η έρευνα που διεξήγαγε το Which? ούτε αυτή του Consumer Focus δείχνουν ότι η
ύπαρξη διαφορετικών δικαίων περί συμβάσεων αποτρέπει σημαντικά τους καταναλωτές ή τις
επιχειρήσεις από το να δεσμευθούν σε διασυνοριακή συναλλαγή. Τα συμπεράσματά τους
βασίζονται επίσης σε ανάλυση των στατιστικών που στηρίζονται από την Επιτροπή.1

20. Το Which? αναφέρει ότι, σε πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο, το 80% των επιχειρήσεων είπαν 
ότι δεν αποτρέπονταν ποτέ ή δεν αποτρέπονταν πολύ συχνά από εμπόδια που σχετίζονται με 
το δίκαιο των καταναλωτικών συμβάσεων. Το 72% των επιχειρήσεων είπαν ότι η ανάγκη για
προσαρμογή και συμμόρφωση σε διάφορους κανόνες προστασίας των καταναλωτών ξένων 
δικαίων περί συμβάσεων δεν έχει κανέναν ή έχει ελάχιστο αντίκτυπο στην απόφασή τους να 
πωλήσουν διασυνοριακά σε καταναλωτές από άλλες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, το 79% των
επιχειρήσεων είπαν ότι ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκαιο των καταναλωτικών συμβάσεων δεν θα 
άλλαζε ή έστω θα αύξανε ελάχιστα τις διασυνοριακές τους συναλλαγές. Παράλληλα, άλλη
έρευνα της Επιτροπής δείχνει ότι οι μεγαλύτερες ανησυχίες μεταξύ των καταναλωτών, όταν 
ψωνίζουν διασυνοριακά, είναι η απάτη (62%) και το τι πρέπει να κάνουν αν κάτι πάει στραβά
(59%). Νέα έρευνα του Which? το επιβεβαιώνει· πάνω από το ήμισυ των καταναλωτών που 
ερωτήθηκαν ανέφεραν την ανησυχία σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν αν κάτι πάει στραβά 
ως τον κύριο λόγο που δεν αγοράζουν αγαθά από λιανέμπορους εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

21. Το Consumer Focus αναφέρει ότι:

•   Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Καταναλωτών της Επιτροπής (Μάρτιος 2011) έδειξε ότι
οι κύριοι λόγοι έλλειψης διασυνοριακού εμπορίου είναι πρακτικού χαρακτήρα. Το 62% 
των καταναλωτών εξέφρασε φόβους απάτης, το 59% ανησυχούσε για το τι πρέπει να
κάνει εάν ανακύψουν προβλήματα και το 49% ανησυχούσε για την παράδοση των 
αγαθών·

•   στην ποιοτική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου της Επιτροπής σχετικά με τα εμπόδια 
που συναντούν οι πολίτες στην εσωτερική αγορά (Σεπτέμβριος 2011), ο πιο σημαντικός
λόγος για τον οποίο οι καταναλωτές δεν αγοράζουν διασυνοριακά είναι γιατί προτιμούν 
τις αγορές σε τοπικό επίπεδο· και

•   έκθεση της Επιτροπής για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο έδειξε ότι το 71% 
των καταναλωτών πιστεύουν ότι είναι δυσκολότερη η επίλυση προβλημάτων κατά την 
αγορά από προμηθευτές που βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

22. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται από την ίδια την έρευνα του Consumer Focus. Η
ανώνυμη έρευνα αγοράς του - την οποία διεξήγαγε με καταναλωτικές οργανώσεις από 11 
χώρες - για τις εμπειρίες των καταναλωτών όσον αφορά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών 
μέσω κινητού τηλεφώνου κατέδειξε κενά στην αποκάλυψη πληροφοριών, μεταξύ δε άλλων 
στην οριοθέτηση των ευθυνών των εμπόρων στις αλυσίδες συναλλαγής, στην εξέταση και 
                                               
1 Οι λεπτομερείς συμβολές των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και τα στοιχεία της κυβέρνησης προς το
Κοινοβούλιο υπό μορφήν αιτιολογικής έκθεσης, παρατίθενται εν ολοκλήρω στην έκθεση της Επιτροπής 
Εξέτασης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 23ης Νοεμβρίου 2011, στην οποία επισυνάπτεται η αιτιολογημένη 
γνώμη.
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διευθέτηση των καταγγελιών, καθώς και προβλήματα που αφορούν τις πληρωμές.

23. Φαίνεται επίσης ότι υπερβάλλεται ο αντίκτυπος που έχει το διαφορετικό δίκαιο στον
τομέα των συμβάσεων των καταναλωτών επί των αποφάσεων των επιχειρήσεων όσον αφορά 
τις διασυνοριακές συναλλαγές. Σύμφωνα με την αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής1 μόνο
το 7% των επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται την "ανάγκη προσαρμογής και συμμόρφωσης με 
διαφορετικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών που προβλέπονται στα ξένα δίκαια 
των συμβάσεων" ως έχουσα μεγάλο αντίκτυπο στην απόφασή τους για διασυνοριακή πώληση 
σε καταναλωτές από άλλες χώρες της ΕΕ. Είναι παράδοξο ότι το σημαντικό αυτό στατιστικό
στοιχείο δεν βρίσκεται στην σχετική παράγραφο της αξιολόγησης αντικτύπου, αλλά σε μια
υποσημείωση. Η πρόταση στην παράγραφο αναφέρει, παραπλανητικά:

"Το 38% των επιχειρήσεων με πείρα ή συμφέρον στο διασυνοριακό εμπόριο θεωρούν ως
φραγμό την ανάγκη προσαρμογής και συμμόρφωσης με διαφορετικούς κανόνες προστασίας 
του καταναλωτή που προβλέπονται στα ξένα δίκαια των συμβάσεων."

24. Σε πρόσφατο Flash του Ευρωβαρόμετρου (αριθ. 300), περίπου το 80% των εμπόρων
είπαν ότι ένα εναρμονισμένο καταναλωτικό δίκαιο στην ΕΕ θα είχε "μικρή ή μηδενική 
διαφορά στις διασυνοριακές τους συναλλαγές". Και, σύμφωνα με το Flash αριθ. 321, γύρω
στο 90% των εμπόρων ουδέποτε ή σπάνια αρνήθηκαν να πωλήσουν σε ξένους καταναλωτές
λόγω διαφορών στους κανόνες προστασίας του καταναλωτή στα δίκαια των συμβάσεων της 
δικής τους χώρας της ΕΕ.

25. Το Consumer Focus συμπεραίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει παράσχει πειστικά στοιχεία
προς επίρρωσιν της θέσης της ότι το νέο αυτό μέσο δικαίου των συμβάσεων της ΕΕ θα 
ικανοποιήσει το στόχο της Επιτροπής για τόνωση του διασυνοριακού εμπορίου. Η έρευνά του
επισημαίνει ότι άλλα εμπόδια για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται 
διασυνοριακά είναι πολύ πιο σημαντικά από τις διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων.

26. Η έρευνα που διεξήχθη από την Ομοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων (Federation of Small
Businesses/FSB), η οποία είναι υπέρ της πρότασης, έδειξε ότι μόνο το 18% των επιχειρήσεων 
είπαν ότι η πρόταση θα τις βοηθούσε. Το ένα τέταρτο των μελών της FSB έχουν υπεράκτιες 
συναλλαγές, το 87% από αυτές συναλλάσσεται με άλλες χώρες της ΕΕ — μόνο το 14% από 
αυτές ανέφεραν νομικά εμπόδια ως αντικίνητρα στο διασυνοριακό εμπόριο.

Σαφή οφέλη λόγω της κλίμακας ή του αποτελέσματός τους

27. Ανησυχίες εκφράζονται από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και
από την Κυβέρνηση στην αιτιολογική της έκθεση προς το Κοινοβούλιο, της 31ης Οκτωβρίου, 
οι οποίες αλληλεπικαλύπτονται. Σε αυτές περιλαμβάνονται σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με
το εάν η νομοθετική πρόθεση για "διευκόλυνση της επέκτασης του διασυνοριακού εμπορίου
για τις επιχειρήσεις και των διασυνοριακών αγορών για τους καταναλωτές" μπορεί να 
επιτευχθεί, και, κατά συνέπεια, κατά πόσον η ανάληψη δράσης από την ΕΕ θα είναι πιο 
αποτελεσματική σε σχέση με την ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη.

- Νομική πολυπλοκότητα

                                               
1 Σελίδα 13, υποσημείωση 55.
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28. Η πρώτη ανησυχία συνίσταται στο ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα νομικής πολυπλοκότητας. Το γεγονός ότι ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη 27, τα οποία επηρεάζουν
τη νομική σχέση μεταξύ των μερών, δεν αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο αυτού του 
ανεξάρτητου συστήματος, ενδέχεται να υπονομεύσει τον επιδιωκόμενο στόχο να μην 
αναγκάζονται πλέον οι επιχειρήσεις να επιβαρύνονται με κόστη συναλλαγής συνδεόμενα με 
νομικές συμβουλές σχετικές με το δίκαιο μιας άλλης χώρας. Υπάρχει εύλογη ανησυχία
μεταξύ των νομικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι οι προτάσεις, όπως έχουν συνταχθεί, 
ενδέχεται να επιδεινώσουν την σύγχυση και να μην μειώσουν την πολυπλοκότητα. Οι 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην αιτιολογική σκέψη 27 είναι οι εξής:

"Όλα τα ζητήματα συμβατικού ή εξωσυμβατικού χαρακτήρα που δεν υπάγονται στο 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων διέπονται από τους προϋπάρχοντες, εκτός του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, κανόνες του εθνικού δικαίου που ισχύει 
δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 593/2008 και (ΕΚ) αριθ. 864/2007 ή οποιουδήποτε 
άλλου σχετικού κανόνα σύγκρουσης νόμων. Αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνουν 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 δίκαιο περί ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης της 
κυριότητας, το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο των αδικοπραξιών. 
Επιπλέον, το ζήτημα του κατά πόσον μπορούν να εγερθούν από κοινού συντρέχουσες 
αξιώσεις περί συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων".

- Ασφάλεια δικαίου

29. Ένας νομικός κώδικας, για να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ, πρέπει να 
ερμηνεύεται και ομοιόμορφα. Ωστόσο, στην πρόταση δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για 
κάτι τέτοιο. Το άρθρο 14 ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν τις τελεσίδικες 
αποφάσεις δικαστηρίων τους οι οποίες περιλαμβάνουν ερμηνεία των διατάξεων του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του κανονισμού. Η 
Επιτροπή θα συγκροτήσει βάση δεδομένων με τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις. Μια βάση
δεδομένων των αποφάσεων, ωστόσο, δεν θα αποτελέσει νομικό προηγούμενο για τα
δικαστήρια, τα οποία είναι αρμόδια για την ερμηνεία και την εφαρμογή του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου για τις πωλήσεις. Ελλείψει μιας ενιαίας πηγής νομολογίας, οι νομικοί
στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύουν ότι το δίκαιο ενδέχεται να ερμηνεύεται και εφαρμόζεται 
διαφορετικά στα κράτη μέλη. Τούτο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη έλλειψη ασφάλειας και όχι 
σε σαφήνεια σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές πωλήσεις που θα πραγματοποιούνται βάσει του 
νέου νομικού μέσου, ενώ θα απαιτείται και η παροχή νομικών συμβουλών, κάτι το οποίο θα 
υπονομεύσει την ουσιώδη στόχευση της πρότασης.

- Δικαιώματα των καταναλωτών

30. Η εισαγωγή ενός "προαιρετικού" ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα αύξανε τη 
νομική ανασφάλεια και θα δημιουργούσε σύγχυση για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές θα
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έλθουν αντιμέτωποι με μια κατάσταση στην οποία διαφορετικοί κανόνες θα εφαρμόζονται
στα ίδια προϊόντα, αναλόγως από ποιον αγοράζουν τα προϊόντα αυτά και πού είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

31. Επί του παρόντος, οι καταναλωτές που προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές στην ΕΕ
μπορεί να έλθουν αντιμέτωποι με διαφορετικούς κανόνες, όμως ο κανονισμός Ρώμη 1 (άρθρο
6) προβλέπει ότι, εν γένει, οι καταναλωτές απολαύουν υψηλότερου επιπέδου προστασίας 
έναντι αυτής που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. παρόλο που η πρόταση κανονισμού προβλέπει 
ότι και οι δύο συμβαλλόμενες πλευρές πρέπει να συμφωνήσουν στην εφαρμογή του, καθώς 
και ότι οι καταναλωτές πρέπει να ερωτηθούν ώστε να δώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους, 
στην πράξη η επιλογή του καταναλωτή θα περιορίζεται στην αποδοχή της σύμβασης που του 
προσφέρει ο προμηθευτής ή στη μη αγορά του προϊόντος. Με την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού
νομικού πλαισίου που, στην πραγματικότητα, είναι προαιρετικό για τις επιχειρήσεις, και η 
προστασία του καταναλωτή σε εθνικό επίπεδο θα καταστεί επίσης "προαιρετική".

32. Βάσει του άρθρου 114, παράγραφος 3, η Επιτροπή υποχρεούται να διασφαλίζει ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών κατά τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν 
την εσωτερική αγορά, όπως η παρούσα. Και πάλι, με βάση τα στοιχεία που εξέτασε η Βουλή
των Κοινοτήτων συνάγεται ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον η πρόταση
θα επιτύχει αυτόν τον στόχο και, συνεπώς, για το αν η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα έχει 
μεγαλύτερα οφέλη έναντι της κοινοτικής, κάτι που ισχυρίζεται η Επιτροπή.

- Εγχώρια εφαρμογή

33. Το άρθρο 13 προβλέπει ότι ένα "κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει ότι το κοινό
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων είναι δυνατό να χρησιμοποιείται" σε ένα αποκλειστικά 
εγχώριο περιβάλλον και για συμβάσεις μεταξύ εμπόρων, εκ των οποίων κανένας δεν είναι 
ΜΜΕ.

34. Η Βουλή των Κοινοτήτων έχει σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσον είναι πρόσφορο 
να εισαχθεί μια επιτρεπτική διάταξη για τις εγχώριες συμβάσεις σε μια πρόταση νομοθεσίας 
της ΕΕ που έχει ως σκεπτικό την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεν έχουν
παρασχεθεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτό το άρθρο είναι απαραίτητο για την
επίτευξη των στόχων της πρότασης· και πράγματι, δεν θα μπορούσε να παρασχεθεί, καθώς η 
διάταξη δεν είναι υποχρεωτική. Συνεπώς, υπάρχει η ανησυχία ότι είναι η έμμεση συνέπειά 
της που αποτελεί τον πρωταρχικό νομοθετικό στόχο.

35. Το ζήτημα αυτό υπογραμμίστηκε δεόντως στα έγγραφα της Which?:

"Υφίσταται πραγματικός κίνδυνος το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων να
αντικαταστήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις πωλήσεις, καθώς η πρόταση της Επιτροπής
δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να καταστήσουν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο για τις 
πωλήσεις εφαρμοστέο στις εγχώριες συμβάσεις. Επίσης, αν οι έμποροι το εφαρμόζουν
στις διασυνοριακές τους πωλήσεις, τότε λογικό είναι γι' αυτούς να αρχίσουν να κάνουν 
χρήση του και στις εγχώριες συμβάσεις, κάτι που επιτρέπει η πρόταση κανονισμού, 
ώστε να αποφεύγει τις συναλλαγές με βάση δύο διαφορετικά νομικά καθεστώτα. 
Επιπλέον, αν οι εταιρείες με διασυνοριακές συναλλαγές έχουν ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα (διότι εφαρμόζουν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο για τις πωλήσεις) σε 
σύγκριση με επιχειρήσεις που έχουν μόνον εγχώριες συναλλαγές, τούτο θα μπορούσε 
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ενδεχομένως να ωθήσει τις εγχώριες επιχειρήσεις να μεταπηδήσουν και αυτές στο κοινό 
δίκαιο για τις πωλήσεις. Και η μία και η άλλη υποθετική περίπτωση θα οδηγούσε σε μια 
de facto συγκεκαλυμμένη εναρμόνιση του δικαίου των συμβάσεων."

Συμπέρασμα

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Βουλή των Κοινοτήτων συνάγει το συμπέρασμα ότι η 
παρούσα πρόταση δεν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας.


