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Α. Εισαγωγή

Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (ΚΕΔΠ) 
(COM(2011)0635) αποτελεί μια ρηξικέλευθη πρωτοβουλία καίριας σημασίας τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά. Πρόκειται για το 
αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων —η 
οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στην εσωτερική 
αγορά λόγω των αποκλίσεων μεταξύ των εθνικών δικαίων των συμβάσεων— η οποία τελεί 
υπό συζήτηση επί πολλά χρόνια, με το Κοινοβούλιο να έχει παράσχει επανειλημμένα 
καθοδήγηση και στήριξη1, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το ψήφισμά του του 2011 σχετικά με 

την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής2. Το εν λόγω ψήφισμα τάσσεται, μεταξύ άλλων, υπέρ της 
δυνατότητας «να συσταθεί ένα προαιρετικό μέσο» και τονίζει ότι η νομοθετική διαδικασία θα 
πρέπει να είναι «κατά το δυνατόν συμμετοχική και διαφανής». 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε —κατόπιν πρότασης των 
συνεισηγητών— ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκδηλώσεων με σκοπό να ακουσθούν οι απόψεις 
διαφόρων εμπειρογνωμόνων και ομάδων συμφερόντων. Μέχρι στιγμής έχει διεξαχθεί μία 
ακρόαση3 και έχουν πραγματοποιηθεί τρία εργαστήρια4. Στις 27 Νοεμβρίου 2012 θα 
πραγματοποιηθεί διάσκεψη με τη συμμετοχή εθνικών κοινοβουλίων, ενώ έχει ήδη 
προγραμματισθεί διακοινοβουλευτική εκδήλωση για το 2013 με σκοπό τη διεξαγωγή 
ενισχυμένου διαλόγου.

Κατόπιν μιας πρώτης ανάλυσης της πρότασης και βάσει της εμπειρογνωμοσύνης που έχει 
συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, το παρόν έγγραφο εργασίας —που σε καμία περίπτωση δεν 
είναι πλήρες, αλλά αποτελεί εργασία εν εξελίξει— αποσκοπεί στη διερεύνηση των βασικών 
ζητημάτων που οι εισηγητές θεωρούν ότι έχουν ζωτική σημασία για τη συζήτηση. 

Β. Ζητήματα

Σε γενικές γραμμές, οι εισηγητές επιθυμούν να επαναλάβουν την έκκληση που είχε απευθύνει 
το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του του 2011 για ένα μέσο το οποίο «θα πρέπει να διαμορφωθεί 
κατά τρόπο απλό, σαφή και ισόρροπο που να καθιστά απλή και ελκυστική την χρήση για όλα 
τα μέρη»5. Πιστεύουν ότι το κείμενο επιδέχεται βελτιώσεων, ώστε να καταστεί περισσότερο 
φιλικό προς τον χρήστη, πιο σαφές, να συνάδει περισσότερο με το κεκτημένο όσον αφορά 
τους όρους και τους ορισμούς και να είναι λιγότερο ασαφές ως προς την ορολογία του.
                                               
1 Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 1989 (ΕΕ C 158, της 26.6.1989, σ. 400), της 6ης 
Μαΐου 1994 (ΕΕ C 205, της 25.7.1994, σ. 518), της15ης Νοεμβρίου 2001 (ΕΕ 140 E, της 13.6.2002, σ. 538), της 
2ας Σεπτεμβρίου 2003 (ΕΕ C 76 E, της 25.3.2004, σ. 95), της 23ης Μαρτίου (ΕΕ C 292 E, της 1.12.2006, σ. 
109), της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 (ΕΕ C 305 E, της 14.12.2006, σ. 247), της 12ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ C 323 E, 
της 18.12.2008, σ. 364), της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 (ΕΕ C 295 E, της 4.12.2009, σ. 31).
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επιλογές πολιτικής για τη 
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (P7_TA-
PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Παράγραφος 29.
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I. Κανονισμός

Τα ζητήματα που έχουν τεθεί υπό συζήτηση σχετικά με τον κανονισμό αφορούν κυρίως τη 
λειτουργία του ΚΕΔΠ.

1. Νομική βάση
Οι εισηγητές γνωρίζουν ότι έχουν εγερθεί αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον η πρόταση 
μπορεί πράγματι να βασισθεί στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πιστεύουν ότι, με την 
καθιέρωση ενός εναρμονισμένου δεύτερου καθεστώτος στο δίκαιο των κρατών μελών (βλέπε 
αιτιολογική σκέψη 9), η πρόταση αποτελεί σαφώς «μέτρο σχετικό με την προσέγγιση» και, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει να βασισθεί στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, όπως επιβεβαίωσαν και οι 
νομικές υπηρεσίες των τριών θεσμικών οργάνων.

2. Προαιρετικός χαρακτήρας του μέσου
Οι εισηγητές γνωρίζουν ότι ο προαιρετικός χαρακτήρας του μέσου έχει προκαλέσει την 
αντίδραση ορισμένων ομάδων ενδιαφερόμενων μερών. Ωστόσο, έχει καταδειχθεί ότι η χρήση 
προαιρετικών μέσων αποτελεί ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική1. Σύμφωνα με το 

ψήφισμα του 20112 και τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών, το παρόν έγγραφο εργασίας έχει 
ως αφετηρία την άποψη ότι ένα προαιρετικό μέσο στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων θα 
ήταν χρήσιμο τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, και, ως εκ τούτου, 
εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να καταστεί περισσότερο ελκυστικό 
και λειτουργικό για τους εν δυνάμει χρήστες του. 

3. Σχέση με τον κανονισμό «Ρώμη Ι»
Πρόκειται για ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του ΚΕΔΠ. Σε πρώτο στάδιο, οι 
εισηγητές θα ήθελαν να επισημάνουν ότι η συμφωνία για τη χρήση του ΚΕΔΠ «δεν θα πρέπει 
να συγχέεται με επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου», αλλά «αποτελεί επιλογή που θα γίνεται 
εντός του πεδίου εφαρμογής του σχετικού εθνικού δικαίου» (βλέπε αιτιολογική σκέψη 10).

Επί του παρόντος, το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού «Ρώμη Ι» επιτρέπει την επιλογή 
δικαίου στις συμβάσεις καταναλωτών όταν οι επιχειρήσεις κατευθύνουν τις δραστηριότητές 
τους προς καταναλωτές βάσει των υποχρεωτικών κανόνων της χώρας όπου ο καταναλωτής 
έχει τη συνήθη διαμονή του. Στην αιτιολογική σκέψη 12 της πρότασης κανονισμού σχετικά 
με το ΚΕΔΠ αναφέρεται ότι «το άρθρο 6, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
593/2008 [...] στερείται πρακτικής σημασίας για τα ζητήματα που καλύπτονται από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων».

Ο σκοπός της πρότασης μπορεί να επιτευχθεί μόνον αν ισχύει πράγματι αυτό, δεδομένου ότι, 
στην αντίθετη περίπτωση, οι επιχειρήσεις δεν θα αποκομίσουν το όφελος που συνεπάγεται η 
επιλογή ενός ενιαίου μέσου προκειμένου να υπερκεραστούν οι διαφορές μεταξύ των δικαίων 
των κρατών μελών και να αποφευχθεί έτσι η υποχρέωση έρευνας, εφαρμογής και κίνησης 
δικαστικών διαδικασιών βάσει αλλοδαπού δικαίου. Ωστόσο, η μη εφαρμογή του άρθρου 6 

                                               
1 Μελέτη με τίτλο «Εφαρμογή προαιρετικών μέσων στο ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο» 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Παράγραφος 5. 
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παράγραφος 2 του κανονισμού «Ρώμη Ι» είναι επιθυμητή μόνον αν η επίτευξη του σκοπού 
του, δηλαδή να εξασφαλισθεί ότι ο καταναλωτής προστατεύεται στον ίδιο βαθμό στον οποίο 
θα προστατευόταν βάσει του εθνικού του δικαίου, κατοχυρώνεται με κάποιον άλλο τρόπο. 
Στο ψήφισμά του του 2011, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι «το προαιρετικό μέσο πρέπει να 
παρέχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών»1 και συνέχισε 
υποστηρίζοντας ότι το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών είναι και «προς το 
συμφέρον των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αυτές τότε μόνο θα μπορέσουν να αποκομίσουν 
τα οφέλη του προαιρετικού μέσου, εάν οι καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη είναι 
πεπεισμένοι ότι η επιλογή του προαιρετικού μέσου δεν θα τους αφήσει απροστάτευτους»2.

Οι εισηγητές είναι της άποψης ότι η σχέση με τον κανονισμό «Ρώμη Ι», και συγκεκριμένα με 
το άρθρο 6 αυτού, πρέπει να καταστεί σαφής στον βαθμό του δυνατού και του αναγκαίου στο 
κείμενο σχετικά με το ΚΕΔΠ, για λόγους ασφάλειας δικαίου. Η επίτευξη του ανωτέρω 
στόχου προϋποθέτει την περαιτέρω εξέταση του ζητήματος. Όσον αφορά το επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών που παρέχεται βάσει του ΚΕΔΠ, οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται 
να καταδεικνύουν ότι είναι πράγματι πολύ υψηλό· ωστόσο, αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί 
περαιτέρω.

3. Παραπομπές στο εθνικό δίκαιο
Αν και η αρχή της αυτοτελούς ερμηνείας εφαρμόζεται για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ΚΕΔΠ (άρθρο 4 παράγραφος 2 του παραρτήματος), τα ζητήματα που δεν 
υπάγονται σε αυτό εμπίπτουν στο εθνικό δίκαιο, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τους 
σχετικούς κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και καταρχάς σύμφωνα με τον κανονισμό 
«Ρώμη Ι» (βλέπε αιτιολογική σκέψη 27). Αυτού του είδους η προσφυγή στο εθνικό δίκαιο 
περιπλέκει την κατάσταση, ωστόσο είναι απαραίτητη σε περίπτωση που ζητήματα δεν 
δύναται ή δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο ΚΕΔΠ. Οι εισηγητές θεωρούν ότι αποτελεί 
βάσιμη προσέγγιση να καλύπτει το ΚΕΔΠ «ζητήματα του δικαίου των συμβάσεων που έχουν 
πρακτική σημασία καθ' όλον τον κύκλο ζωής των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του, ιδιαίτερα των συμβάσεων που συνάπτονται επιγραμμικά (online)» 
(αιτιολογική σκέψη 26). Ωστόσο, διατηρούν το δικαίωμα να εξετάζουν το ενδεχόμενο 
πιθανών επεκτάσεων, π.χ. σε σχέση με την απουσία δικαιοπρακτικής ικανότητας ή 
εκπροσώπησης, που έχουν σημασία για το επιγραμμικό εμπόριο.

4. Πεδίο εφαρμογής
Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της πρότασης, οι εισηγητές γνωρίζουν ότι ορισμένοι 
τάσσονται υπέρ της μη συμπερίληψης των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Ωστόσο, 
δεδομένου ότι το ΚΕΔΠ προσφέρεται απλώς στα μέρη, δεν συντρέχει λόγος να μην καλύπτει 
και τις συμβάσεις B2B. Το ΚΕΔΠ θα μπορούσε να παράσχει σημαντικά οφέλη ιδίως για τις 
ΜΜΕ (για τις οποίες προβλέπει ένα σύνολο κανόνων έτοιμων προς εφαρμογή, σε συνδυασμό 
με ορισμένα στοιχεία προστασίας), και είναι σαφές ότι οι πολυεθνικές εταιρείες, στις οποίες 
σε κάθε περίπτωση δεν στοχεύει το ΚΕΔΠ, δεν θα το προτιμήσουν. Ωστόσο, κατά την άποψη 
των εισηγητών, η παραδοχή ότι το ΚΕΔΠ ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να περιορισθεί το πεδίο εφαρμογής του, όπως 
προτείνεται, στις συμβάσεις B2B όταν ένα από τα μέρη είναι ΜΜΕ. Αυτό προκαλεί σύγχυση 

                                               
1 Ψήφισμα, παράγραφος 14.
2 Ψήφισμα, ό.π.
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και αβεβαιότητα – φτάνοντας ακόμα και στην αμήχανη και συχνά αμφιλεγόμενη κατάσταση 
όπου ένα μέρος υποχρεούται να ζητήσει από εν δυνάμει συμβαλλόμενο μέρος στοιχεία 
σχετικά με τον ισολογισμό του.

Κατά δεύτερον, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο περιορισμού στις διασυνοριακές 
συμβάσεις. Έχουν εγερθεί τεχνικά ζητήματα σχετικά με τον ορισμό του διασυνοριακού 
στοιχείου και, για την ακρίβεια, η διαφορά μεταξύ διασυνοριακών και εγχώριων συμβάσεων 
έχει αρχίσει να είναι λιγότερο ευκρινής, λόγω της αυξημένης κινητικότητας και του ότι το 
διαδίκτυο, οι κινητές συσκευές και τα συστήματα πωλήσεων έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής στις 
διασυνοριακές υποθέσεις μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα δυνητικά πλεονεκτήματα του ΚΕΔΠ, 
καθώς θα εξακολουθήσει να είναι αναγκαία η διαφοροποίηση μεταξύ των εγχώριων και των 
διασυνοριακών συναλλαγών. Προφανώς, θα πρέπει να διασφαλισθεί η αποφυγή τυχόν 
κατάχρησης του ΚΕΔΠ σε καταστάσεις όπου δεν προβλέπεται η εφαρμογή του.

Ο περιορισμός ή μη του πεδίου εφαρμογής του ΚΕΔΠ στις επιγραμμικές ή τις εξ αποστάσεως 
συναλλαγές αποτελεί δύσκολο ζήτημα. Υποστηρίζεται ευρέως ότι το ΚΕΔΠ θα μπορούσε να 
αποβεί επωφελές στον τομέα του επιγραμμικού εμπορίου, ιδίως για τις συναλλαγές χαμηλού 
κόστους. Ωστόσο, συνεπάγεται αυτό ότι το πεδίο εφαρμογής του πρέπει να περιοριστεί στις 
εν λόγω συναλλαγές; Δεδομένου ότι το ΚΕΔΠ προσφέρεται απλώς στα μέρη, δεν θα ήταν 
σκόπιμο να περιορισθεί ο κύκλος στον οποίον προσφέρεται. Από την άλλη πλευρά, είναι 
σαφές ότι το ΚΕΔΠ, όντας ένα σύνολο κανόνων που ισχύουν για ολόκληρη την ΕΕ, αποτελεί 
το ιδανικό εργαλείο για το επιγραμμικό εμπόριο. Κατά συνέπεια, η επιλογή του εν λόγω 
σημαντικού και ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα ως πεδίου δοκιμής φαίνεται ελκυστική. Το εν 
λόγω ζήτημα, όμως, θα πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω. Σε κάθε περίπτωση, αν περιορισθεί 
το πεδίο εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πολύ προσεκτική διατύπωση, λαμβάνοντας 
μεταξύ άλλων υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις στις υποθέσεις Alpenhof1 και Mühlleitner2.

Όσον αφορά το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής, ενδεχομένως να χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση 
και σε σχέση με τις συμβάσεις μεικτού σκοπού και τις συμβάσεις που συνδέονται με 
πίστωση.

5. Συνοδευτικά μέτρα
Οι εισηγητές επικροτούν την προτεινόμενη δημιουργία βάσης δεδομένων με αποφάσεις. Η εν 
λόγω βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, να διατηρείται σε καλή κατάσταση, 
να ενημερώνεται τακτικά και να είναι κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη, ιδίως για τους 
καταναλωτές.

Η σύνδεση με την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR) και την ηλεκτρονική επίλυση 
διαφορών (ODR) είναι σημαντική. Η δέσμη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την ADR και 
την ODR τελεί επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση και στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας 
σε πρώτη ανάγνωση. Εντούτοις, θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να εξετασθεί κατά πόσον θα 
ήταν επιθυμητή μια ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ της ADR και του ΚΕΔΠ (π.χ. συνδυάζοντας 

                                               
1 Απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2010, C-585/08 και C-144/09, Peter Pammer κατά Reederei Karl Schlüter 
GmbH & Co. KG και Hotel Alpenhof GesmbH κατά Oliver Heller, Συλλογή 2010, σ. I-12527.
2 Απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, C-190/11, Daniela Mühlleitner κατά Ahmad Yusufi και Wadat Yusufi, δεν 
έχει ακόμα δημοσιευθεί.
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το ΚΕΔΠ με μια σύσταση προς τα μέρη να καταφεύγουν στην ADR ή παρέχοντας κάποια 
σύνδεση μεταξύ της συμφωνίας για χρήση του ΚΕΔΠ και της συναίνεσης για την καταφυγή 
στην ADR).

Πρέπει επίσης να διατυπωθεί εκ νέου η ανάγκη θέσπισης προτύπων συμβάσεων που θα 
ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ παράλληλα με το ΚΕΔΠ, όπως επισημαίνεται ήδη στο ψήφισμα 
του 20111. Έχει σημασία να υπενθυμισθεί ότι, στο ισχύον νομικό πλαίσιο, ιδίως βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού «Ρώμη Ι», η χρήση προτύπων συμβάσεων δεν θα 
ήταν εφικτή. Οι εισηγητές είναι πεπεισμένοι ότι τέτοιου είδους άμεσα διαθέσιμα πρότυπα 
συμβάσεων θα έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχία του ΚΕΔΠ, και καλούν επιτακτικά την 
Επιτροπή να αρχίσει να τα επεξεργάζεται το συντομότερο δυνατό και παράλληλα με την υπό 
εξέλιξη νομοθετική διαδικασία. Επικροτούν τη δέσμευση της Επιτροπής που περιέχεται στην 
ανακοίνωση που συνοδεύει το ΚΕΔΠ2, ωστόσο θεωρούν ότι πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε 
αυτήν στο κείμενο που θα διέπει τη λειτουργία του.

Επιπλέον, έχει προταθεί να συνοδεύεται το ΚΕΔΠ από κείμενο σχολιασμού ή να συσταθεί 
συμβουλευτικό όργανο. Οι εισηγητές επιθυμούν την περαιτέρω εξέταση των εν λόγω 
προτάσεων, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα πρέπει να 
συνδέονται στενά με τη βάση δεδομένων που θα περιέχει τις αποφάσεις και να διακρίνονται 
από εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και ανεξαρτησία, ώστε τα μέρη, ιδίως οι καταναλωτές, να 
μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην παρεχόμενη βοήθεια.

Έχει αναφερθεί επίσης ότι θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να διερευνηθούν οι δυνατότητες 
που προσφέρουν οι Συνθήκες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ΔΕΚ θα είναι προετοιμασμένο να 
ανταποκριθεί σε τυχόν αύξηση του φόρτου εργασίας που ενδέχεται να προκύψει.

II. Παράρτημα 

Όσον αφορά το παράρτημα, το οποίο περιέχει τους κανόνες του ΚΕΔΠ, οι συνεισηγητές θα 
αναφερθούν σε περιορισμένο μόλις αριθμό ζητημάτων, καθώς τυχόν λεπτομερέστερη 
ανάλυση θα υπερέβαινε το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου εργασίας. 

1) Καταχρηστικοί συμβατικοί όροι
Όσον αφορά τις υποθέσεις που σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός 
καταναλωτή (B2C), έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις, στο πλαίσιο των οποίων 
απαριθμούνται διάφοροι όροι από τα εθνικά δίκαια, οι οποίοι δεν προβλέπονται με τον ίδιο 
τρόπο στο ΚΕΔΠ. Οι εισηγητές θα εξετάσουν ενδελεχώς οποιαδήποτε στοιχείο τους 
παρασχεθεί. Εντούτοις, δεν θα αποτελούσε ορθή προσέγγιση —ούτε σε σχέση με το 
παραπάνω, ούτε σε σχέση με άλλες πτυχές— να θεωρήσουμε το ΚΕΔΠ ως ένα σύνολο 
εθνικών δικαίων, στο οποίο συγκεντρώνονται διάφορα στοιχεία που αφορούν την προστασία 
των καταναλωτών (π.χ. όροι που αφορούν τις μαύρες ή τις γκρίζες λίστες). Τα συνολικά 
αποτελέσματα των περιορισμών για τους καταχρηστικούς συμβατικούς όρους βάσει του 
ΚΕΔΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν και να συγκριθούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα βάσει 
του εθνικού δικαίου. Οι εισηγητές θα εξετάσουν επισταμένως και ενδελεχώς τις διατάξεις που 

                                               
1 Παράγραφος 30.
2 COM(2011)0636, σ. 11.
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αφορούν τους καταχρηστικούς συμβατικούς όρους. Το πεδίο εφαρμογής των περιορισμών για 
τους καταχρηστικούς συμβατικούς όρους και ο σχετικός έλεγχος θα πρέπει να είναι σαφείς 
και να συνάδουν επαρκώς με την οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 
συμβάσεων, ώστε να εξασφαλισθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή να καταστεί 
δυνατή η παραπομπή στη νομολογία του ΔΕΚ.

Για τις συναλλαγές B2B, έχει προβληθεί το επιχείρημα ότι το προτεινόμενο καθεστώς – σε 
αντίθεση με το αντίπαλο δέος, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις 
κινητών πραγμάτων (CISG) – δεν εφιστά τη δέουσα προσοχή στην προώθηση της ασφάλειας 
στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, διότι το πεδίο εφαρμογής ορίζεται με υπερβολικά 
ευρείς όρους, ενώ ο έλεγχος για καταχρηστικούς συμβατικούς όρους δεν παρέχει επαρκή 
καθοδήγηση ή κινδυνεύει να επηρεασθεί από συμβάσεις B2C. Οι εισηγητές θα αναλύσουν το 
συγκεκριμένο θέμα και θα προτείνουν τις κατάλληλες τροποποιήσεις.

2) Έννομα βοηθήματα του αγοραστή
Η βιωσιμότητα του συστήματος έννομων βοηθημάτων του καταναλωτή που προωθείται στο 
πλαίσιο του ΚΕΔΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται από ελευθερία ως προς την επιλογή των 
έννομων βοηθημάτων, απουσία διόρθωσης από μέρους του πωλητή και δεν περιλαμβάνει 
απαίτηση γνωστοποίησης καταγγελίας της σύμβασης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, 
καθώς και η δυνατότητά του να εξασφαλίσει την ελκυστικότητα που απαιτείται για την 
επιτυχία ενός προαιρετικού μέσου αποτελούν ένα από τα αμφιλεγόμενα ζητήματα που έχουν 
τεθεί υπό συζήτηση. Οι εκπρόσωποι των καταναλωτών ζητούν διευκρινίσεις και μεγαλύτερη 
προστασία· οι επιχειρήσεις και οι νομικοί τους σύμβουλοι προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις δεν 
θα προσφύγουν σε ένα μέσο με τόσο έντονο προστατευτικό χαρακτήρα. Κατόπιν μιας πρώτης 
ανάλυσης, διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο σύστημα φαίνεται να παρέχει όντως πολύ 
υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές, το οποίο υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο 
κεκτημένο, και ιδίως στην οδηγία για τις πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών, και είναι σχεδόν 
ισότιμο ή και ανώτερο εκείνου που παρέχουν τα εθνικά δίκαια. Είναι προφανές ότι απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα σχετικά με την πτυχή αυτή. 

Οι εισηγητές γνωρίζουν ότι έχει γίνει σύνδεση μεταξύ της έκτασης των δικαιωμάτων που 
παρέχονται στον καταναλωτή, στην οποία ορισμένοι διακρίνουν κίνδυνο κατάχρησης, και της 
αρχής της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών που μπορούν να 
λειτουργήσουν διορθωτικά σε περιπτώσεις καταχρήσεων. Η τελευταία αρχή δεν είναι γνωστή 
στην έννομη τάξη όλων των κρατών μελών και πιθανώς να ενέχει τον κίνδυνο να υπάρξουν 
αποκλίνουσες ερμηνείες. Από την άλλη πλευρά, ενδέχεται να υπάρχει ανάγκη για εξεύρεση 
λύσεων κατά περίπτωση βάσει γενικών ρητρών, και, εν προκειμένω, μια βάση δεδομένων με 
αποφάσεις και βοηθητικά έγγραφα θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.

Οι εισηγητές πιστεύουν ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί ολόκληρη η δομή του συστήματος των 
έννομων βοηθημάτων, ώστε οι προβληματισμοί που εγείρονται να μπορούν να διευθετηθούν 
μέσω διορθώσεων τεχνικής φύσεως (πιο σαφής διατύπωση, κατά περίπτωση σε συνδυασμό 
με την αναδιατύπωση διατάξεων) στις περιπτώσεις όπου χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές. Η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ανοιχτό πνεύμα και χωρίς να έχει 
προαποφασισθεί καμία λύση. Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η άποψη 
όλων των μελλοντικών χρηστών του ΚΕΔΠ.

3) Απόδοση
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Οι εισηγητές θα πρέπει να εξετάσουν επισταμένως τις προτάσεις σχετικά με την 
αναδιατύπωση και την αναδιάρθρωση των κανόνων που αφορούν την απόδοση. Κατά την 
άποψή τους, εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να συμβάλλει η προτεινόμενη λύση 
σε μια βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των δύο μερών και να είναι σαφές και εκ των προτέρων 
γνωστό στους καταναλωτές τι οφείλουν να καταβάλουν ή να αποδώσουν, ώστε να νιώθουν 
σίγουροι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

4) Ψηφιακό περιεχόμενο
Εν πρώτοις, οι εισηγητές θεωρούν ότι αξίζει να συμπεριληφθεί το ψηφιακό περιεχόμενο, 
δεδομένου ότι στον εν λόγω τομέα υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για ένα κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο. Ωστόσο, προκύπτει ότι θα πρέπει να επανεξετασθούν διάφορα ζητήματα, όπως π.χ. 
τι συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου η πληρωμή για το ψηφιακό περιεχόμενο δεν γίνεται με 
χρήματα αλλά, για παράδειγμα, με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή κατά πόσο πρέπει να 
γίνουν περαιτέρω προσαρμογές στις διατάξεις που αφορούν την έλλειψη συμμόρφωσης ή την 
απόδοση, λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του ψηφιακού περιεχομένου.

5) Παραγραφή
Κατόπιν μιας πρώτης ανάλυσης, οι εισηγητές αναγνωρίζουν ότι ο υποκειμενικός χαρακτήρας 
της έναρξης της σύντομης προθεσμίας παραγραφής συνάδει με την επιλογή μιας σύγχρονης 
νομοθεσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η δεκαετής προθεσμία παραγραφής έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ άλλοι, μεταξύ 
των οποίων και η Επιτροπή, εξηγούν ότι στόχος της είναι η δημιουργία ασφάλειας δικαίου, 
αλλά ότι η πρακτική σημασία της είναι περιορισμένη. Μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα 
τύχει να μην έχει αντιληφθεί ο αγοραστής την έλλειψη συμμόρφωσης επί εννιάμισι έτη, στη 
συνέχεια να την αντιληφθεί και να εξακολουθεί να είναι σε θέση να αποδείξει ότι ίσχυε κατά 
τον χρόνο παράδοσης.

Στόχος των εισηγητών είναι η παροχή σαφών κανόνων σχετικά με την παραγραφή που θα 
ανταποκρίνονται επαρκώς στις πρακτικές ανάγκες, χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι η 
προθεσμίες παραγραφής θα πρέπει να αξιολογούνται ως μέρος του συστήματος έννομων 
βοηθημάτων και όχι μεμονωμένα.

Γ. Συμπέρασμα

Κατά την άποψη των εισηγητών, το ΚΕΔΠ δύναται να προσφέρει τεράστια οφέλη για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά, ιδίως στην ψηφιακή εποχή, και 
παρέχει μια δυνατότητα που δεν θα πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη. Οι εισηγητές ζητούν 
την περαιτέρω εξέταση των στοιχείων που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιτυχία του 
εν λόγω μέσου και προσβλέπουν στην περαιτέρω συζήτησή τους.


