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Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η ελευθερία των μερών να επιλέγουν το 
εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος των 
κανόνων σύγκρουσης νόμων όσον αφορά τις 
συμβατικές ενοχές.

(7) Η ελευθερία των μερών να επιλέγουν το 
εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος των 
κανόνων σύγκρουσης νόμων όσον αφορά τις 
συμβατικές ενοχές. Η ελευθερία αυτή 
περιλαμβάνει το δικαίωμα να επιλέγονται 
ως εφαρμοστέο δίκαιο διεθνώς 
αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου των συμβάσεων.
Εντούτοις, για να είναι επιλέξιμες, οι εν 
λόγω αρχές και κανόνες πρέπει να 
συμμορφώνονται με ορισμένα ελάχιστα 
πρότυπα και να υπόκεινται στους 
περιορισμούς της ελευθερίας επιλογής που 
επιβάλλονται από τα άρθρα 5-7 του 
παρόντος κανονισμού. Πρέπει να 
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δημιουργούνται από ένα ανεξάρτητο, 
αμερόληπτο και ουδέτερο όργανο· το 
περιεχόμενό τους πρέπει να είναι 
ισορροπημένο και να προστατεύεται, μέσω 
ορισμένων κανόνων αναγκαστικού δικαίου, 
έναντι καταστρατηγήσεων και 
καταχρήσεων· και πρέπει να ρυθμίζουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με εύλογη 
διεξοδικότητα. Τους όρους αυτούς τους 
πληρούν, για παράδειγμα, οι αρχές
UNIDROIT για τις διεθνείς εμπορικές 
συμβάσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το προστεθέν κείμενο πρέπει να διαβαστεί σε σχέση με το τροποποιημένο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 3, παράγραφος 2.

Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Amendment 33
Recital 7

(7) Η ελευθερία των μερών να επιλέγουν το 
εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος των 
κανόνων σύγκρουσης νόμων όσον αφορά τις 
συμβατικές ενοχές.

(7) Η ελευθερία των μερών να επιλέγουν το 
εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος των 
κανόνων σύγκρουσης νόμων όσον αφορά τις 
συμβατικές ενοχές. Η ελευθερία αυτή 
περιλαμβάνει το δικαίωμα να επιλέγονται 
ως εφαρμοστέο δίκαιο διεθνώς 
αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου των συμβάσεων 
καθώς και αρχές και κανόνες ουσιαστικού 
δικαίου των συμβάσεων που έχει θεσπίσει 
ο κοινοτικός νομοθέτης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το προστεθέν κείμενο πρέπει να διαβαστεί σε σχέση με το τροποποιημένο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 3, παράγραφος 2.
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Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Όσον αφορά ειδικότερα τις συμβάσεις 
καταναλωτών, ο κανόνας σύγκρουσης 
πρέπει να επιτρέπει τη μείωση των 
δαπανών για την επίλυση των σχετικών 
διαφορών, οι οποίες είναι συχνά χαμηλής 
αξίας, και να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη 
των τεχνικών εξ αποστάσεως εμπορίας. Η 
εναρμόνιση με τον κανονισμό 44/2001/ΕΚ 
επιβάλλει αφενός την αναφορά στην έννοια 
της «κατευθυνόμενης δραστηριότητας» 
σαν προϋπόθεση εφαρμογής του κανόνα 
προστασίας του καταναλωτή και αφετέρου 
την εναρμονισμένη ερμηνεία της 
συγκεκριμένης έννοιας στα δύο κείμενα, 
εξειδικεύοντας ότι μια κοινή δήλωση του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
άρθρο 15 του κανονισμού 44/2001/ΕΚ 
προσδιορίζει ότι για να είναι εφαρμοστέο 
το άρθρο 15, παράγραφος 1, εδάφιο γ) «δεν 
αρκεί η επιχείρηση να κατευθύνει τις 
δραστηριότητές της στο κράτος μέλος 
κατοικίας του καταναλωτή ή σε 
περισσότερα κράτη μεταξύ των οποίων το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος αλλά πρέπει 
εξίσου η σύμβαση να έχει συναφθεί στα 
πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων».
Αυτή η δήλωση υπενθυμίζει εξίσου ότι
«μόνο το γεγονός ότι είναι προσιτή μια 
σελίδα του Διαδικτύου δεν αρκεί για να 
καταστήσει εφαρμοστέο το άρθρο 15, 
χρειάζεται επιπλέον η εν λόγω ιστοσελίδα 
να καλεί για τη σύναψη συμβάσεων εξ 
αποστάσεως και να έχει όντως συναφθεί η 
σύμβαση εξ αποστάσεως με οποιοδήποτε 
μέσο. Στην περίπτωση αυτή η γλώσσα ή το 
νόμισμα που χρησιμοποιούνται από την 
ιστοσελίδα του Διαδικτύου δεν συνιστούν 
στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη.»

(10) Όσον αφορά ειδικότερα τις συμβάσεις 
καταναλωτών, πρέπει να ισχύουν πάντοτε οι 
υποχρεωτικοί κανόνες του κράτους μέλους 
όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 
διαμονή του. Ωστόσο η αρχή της ελευθερίας 
των μερών να επιλέγουν το εφαρμοστέο 
δίκαιο καλύπτει επίσης τις συμβάσεις 
καταναλωτών. Για να λαμβάνεται υπόψη η 
εξέλιξη των τεχνικών της εξ αποστάσεως 
εμπορίας πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για 
να εξασφαλίζεται ότι όταν συνάπτεται εξ 
αποστάσεως σύμβαση η εφαρμογή των 
περί προστασίας των καταναλωτών 
υποχρεωτικών κανόνων του κράτους 
μέλους όπου ο καταναλωτής έχει τη 
συνήθη διαμονή του δεν εξαρτάται μόνο 
από το γεγονός ότι είναι προσιτή μια σελίδα 
του Διαδικτύου. Σημαντικότερη απαίτηση 
είναι να διάκειται θετικά ο πωλών στη 
σύναψη συμβάσεως εξ αποστάσεως.

Or. de
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Justification

Η αρχή της ελευθερίας των μερών να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται 
επίσης στις συμβάσεις καταναλωτών. Πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι ο καταναλωτής 
αποτελεί το ασθενέστερο συμβαλλόμενο μέρος. Ως εκ τούτου στις συμβάσεις καταναλωτών 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεωτικοί κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών 
που υφίστανται στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο των κρατών μελών.

Για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις που παρατηρούνται στην εξ αποστάσεως εμπορία 
χρειάζεται να υπάρξει αποσαφήνιση. Για να επιτευχθεί πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού που 
αντιπροσωπεύει η εξ αποστάσεως εμπορία πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι 
σύμβαση που συνάπτει στο Διαδίκτυο καταναλωτής σε κράτος μέλος στο οποίο δεν 
απευθυνόταν η αμέσου επικοινωνίας προσφορά δεν οδηγεί στην εφαρμογή των υποχρεωτικών 
κανόνων προστασίας του καταναλωτή του κράτους μέλους στο κράτος μέλος όπου ο 
καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του. Λόγω του υψηλοτέρου κόστους, ιδίως για τις μικρές 
και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, διαφορετικά θα υπήρχε κίνδυνος να έχει λύσεις το 
ηλεκτρονικό εμπόριο για μόνον ένα κράτος μέλος.  

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Όσον αφορά την ατομική σύμβαση 
εργασίας, ο κανόνας σύγκρουσης πρέπει να 
επιτρέπει να προσδιορίζεται το κέντρο 
βαρύτητας της σχέσης εργασίας πέραν των 
φαινομένων. Αυτός ο κανόνας δεν επηρεάζει 
την εφαρμογή των κανόνων δημόσιας τάξης 
της χώρας απόσπασης, που προβλέπεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου
1996 σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών.

(11) Όσον αφορά την ατομική σύμβαση 
εργασίας, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
επιτρέπει να προσδιορίζεται το κέντρο 
βαρύτητας της σχέσης εργασίας πέραν των 
φαινομένων. Αναγνώριση αυτού του 
στοιχείου πρέπει επίσης να ισχύει κατά τον 
προσδιορισμό της ακριβούς φύσεως της 
συμβατικής σχέσεως. Αυτός ο κανόνας δεν 
επηρεάζει την εφαρμογή των κανόνων 
δημόσιας τάξης της χώρας απόσπασης, που 
προβλέπεται από την οδηγία 96/71/ΕΚ της
16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι αυτή η οδηγία 
εφαρμόζεται κατά τον δέοντα τρόπο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να μην φέρουν αποτέλεσμα στρατηγικές που αποσκοπούν στην απόκτηση πλεονεκτήματος 
ως προς τον ανταγωνισμό μέσω μη εφαρμογής του εργατικού δικαίου, εφαρμόζεται η αρχή της 
πραγματικότητας η οποία καλεί σε υπέρβαση των φαινομένων προς αποτίμηση της πραγματικής 
φύσεως της συμβάσεως που συνδέει αφενός έναν πάροχο υπηρεσίας ή αυτοαπασχολούμενο με 
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αφετέρου έναν δικαιούχο ή πελάτη.

Όσον αφορά τη μορφή, η σύνταξη της αιτιολογικής σκέψεως 11 πρέπει να βελτιωθεί με τον
'κανόνα σύγκρουσης' να αντικαθίσταται από τη διατύπωση 'παρών κανονισμός'.

Πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για περισσότερη αποτελεσματικότητα της οδηγίας 96/71 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (βελτιώσεις που 
αφορούν τις πληροφορίες για επιχειρήσεις, συνεργασία σε επίπεδο διοικήσεων, 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των δικαστικών διαδικασιών).

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 36
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Δεν εφαρμόζεται κυρίως σε φορολογικά, 
τελωνειακά και διοικητικά ζητήματα.

Δεν εφαρμόζεται ιδιαιτέρως σε φορολογικά, 
τελωνειακά και διοικητικά ζητήματα ούτε 
στην ευθύνη που φέρει ένα κράτος για 
πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση 
της δημόσιας εξουσίας('acta iure imperii').

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να αποκλείεται ρητώς το διοικητικό δίκαιο από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού ο οποίος πρέπει να αφορά μόνον τις σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου. Με γνώμονα 
την επίτευξη συνέπειας κειμένου η διατύπωση εμπνέεται κατ' άμεσο τρόπο από την κοινή θέση 
σχετικά με τις διατάξεις Ρώμη II.

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 37
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) οι ενοχές που απορρέουν από 
οικογενειακές σχέσεις ή από σχέσεις οι 
οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε 
αυτές δίκαιο, παράγουν παρεμφερή
αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων διατροφής·

(β) οι ενοχές που απορρέουν από 
οικογενειακές σχέσεις ή από σχέσεις οι 
οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε 
αυτές δίκαιο, παράγουν συγκρίσιμα
αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων διατροφής·

Or. fr
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Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 38
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) οι ενοχές που απορρέουν από 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων ή από 
καθεστώτα ιδιοκτησίας σε άλλους τύπους 
σχέσεων οι οποίες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο, παράγουν 
παρεμφερή αποτελέσματα με αυτά του 
γάμου, καθώς επίσης από κληρονομικές 
σχέσεις·

(γ) οι ενοχές που απορρέουν από 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων ή από 
καθεστώτα ιδιοκτησίας σε άλλους τύπους 
σχέσεων οι οποίες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο, παράγουν 
συγκρίσιμα αποτελέσματα με αυτά του 
γάμου, καθώς επίσης από κληρονομικές 
σχέσεις·

Or. fr

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 39
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

(δ) οι ενοχές που προκύπτουν από 
συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε 
διαταγή και άλλα αξιόγραφα, στο μέτρο που 
οι ενοχές απορρέουν από το χαρακτήρα τους 
ως αξιογράφων·

(δ) οι ενοχές που προκύπτουν από 
συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε 
διαταγή και όλα τα άλλα αξιόγραφα, στο 
μέτρο που οι ενοχές απορρέουν από το 
χαρακτήρα τους ως αξιογράφων, κυρίως 
εκείνες που απορρέουν από συμβάσεις περί 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
τίθενται προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Απριλίου 2004 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων1, καθώς και τα 
περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν 
από αυτά·
_____________
1 ΕΕ 145, 30.4.2004, σ. 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση
Είναι απαραίτητο να αποκλείονται σαφώς οι συναλλαγές που καλύπτονται από το περί 
χρηματιστηρίου δίκαιο από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων Ρώμη I: αυτές καλύπτονται ήδη 
από εκτενή και ειδική κοινοτική νομοθεσία.



AM\642976EL.doc 7/36 PE 382.371v01-00

EL

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 40
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Η επιλογή μπορεί να είναι ρητή ή να 
συνάγεται με βεβαιότητα από τις διατάξεις 
της σύμβασης, τη συμπεριφορά των 
συμβαλλομένων μερών ή τα δεδομένα της 
υπόθεσης. Εάν τα μέρη συμφώνησαν ότι 
ένα δικαστήριο ή τα δικαστήρια κράτους 
μέλους θα εκδικάζουν τις διαφορές που 
προκύπτουν ή θα προκύψουν από τη 
σύμβαση, τεκμαίρεται ότι τα μέρη έχουν 
εξίσου συμφωνήσει να επιλέξουν το δίκαιο 
αυτού του κράτους μέλους.

Η επιλογή μπορεί να είναι ρητή ή να 
συνάγεται με βεβαιότητα από τις διατάξεις 
της σύμβασης, τα δεδομένα της υπόθεσης, ή 
οιοδήποτε άλλο αντικειμενικό στοιχείο 
καθιστά δυνατή την αποτίμηση της 
βουλήσεως των συμβαλλομένων μερών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λεπτομερέστερος εντός του μελλοντικού κανονισμού προσδιορισμός της εννοίας 'σιωπηρή 
επιλογή' βάσει αποκλειστικά αντικειμενικών στοιχείων· προς τούτο ορίζεται ιεραρχία δεικτών 
που αποκαλύπτουν αυτή την επιλογή και αποφεύγεται οιαδήποτε παραπομπή σε 'συμπεριφορά 
των συμβαλλομένων μερών'.

Απόρριψη της υποθέσεως ότι η επιλογή από τα μέρη του δικαστηρίου ενός κράτους μέλους θα 
συνεπαγόταν επίσης επιλογή της νομοθεσίας αυτού του κράτους μέλους. Συγκεκριμένα αυτή η 
υπόθεση θα έθετε εν αμφιβόλω τις ίδιες τις αρχές εφαρμογής του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 41
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Τα μέρη μπορούν επίσης να επιλέξουν 
ως εφαρμοστέο δίκαιο αρχές και κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου των συμβάσεων, που 
αναγνωρίζονται σε διεθνές ή κοινοτικό 
επίπεδο.

διαγράφεται

Εντούτοις, τα θέματα που αφορούν τα 
ζητήματα που διέπονται από τις εν λόγω 
αρχές ή κανόνες και τα οποία δεν 
επιλύονται ρητά από αυτές τις αρχές ή 
τους κανόνες θα ρυθμίζονται σύμφωνα με 
τις γενικές αρχές από τις οποίες 
εμπνέονται, ή, ελλείψει τέτοιων αρχών, 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο ελλείψει 
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επιλογής δίκαιο δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι αρχές και οι κανόνες του ουσιαστικού δικαίου συμβάσεων που αναγνωρίζεται διεθνώς ή 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν θα επιλύσουν όλα τα θέματα που κατά πάσαν πιθανότητα θα 
τεθούν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση της συμβάσεως. Πέραν τούτου η δυνατότητα 
παραπομπής σε "γενικές αρχές" θα εισαγάγει έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Όλες οι συμβάσεις 
πρέπει να υπόκεινται σε αναγνωρισμένη και αξιόπιστη νομική τάξη κράτους, η οποία να 
περιλαμβάνει και πλήρες σύνολο κωδικοποιημένων κανόνων.

Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 42
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Τα μέρη μπορούν επίσης να επιλέξουν ως 
εφαρμοστέο δίκαιο αρχές και κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου των συμβάσεων, που 
αναγνωρίζονται σε διεθνές ή κοινοτικό
επίπεδο.

2. Τα μέρη μπορούν επίσης να επιλέξουν ως 
εφαρμοστέο δίκαιο αρχές και κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου των συμβάσεων, που 
αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο, ή έχουν 
εγκριθεί από την Κοινότητα σύμφωνα με το 
άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παραπομπή στο κοινό πλαίσιο αναφοράς πρέπει να καθιστά πάντοτε σαφές ότι τούτο όχι μόνον 
αναγνωρίζεται αλλά ότι έχει εγκριθεί με τη δέουσα νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 43
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Τα μέρη μπορούν επίσης να επιλέξουν ως 
εφαρμοστέο δίκαιο αρχές και κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου των συμβάσεων, που 
αναγνωρίζονται σε διεθνές ή κοινοτικό
επίπεδο.

2. Τα μέρη μπορούν επίσης να επιλέξουν ως 
εφαρμοστέο δίκαιο αρχές και κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου των συμβάσεων, που 
αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο. Η 
ελευθερία επιλογής του εφαρμοστέου 
δικαίου υπόκειται επίσης στις 
θεσμοθετημένες αρχές του ουσιαστικού 
δικαίου των συμβάσεων που εγγράφονται 
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στη νομοθεσία της Κοινότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη πρέπει να είναι σαφής μέσω της τροποποιημένης αιτιολογικής σκέψεως 7. Η 
αρχή της ελευθερίας επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου πρέπει να εκτείνεται επίσης και στο 
κοινό πλαίσιο αναφοράς. Δεν πειράζει το ότι αυτό το νομικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη 
αναπτυχθεί, καθόσον η παραπομπή στον κοινοτικό νομοθέτη καθιστά σαφές ότι μία σχετική 
νομική πράξη πρέπει να προσυπογράφεται από τα δημοκρατικά νομιμοποιούμενα θεσμικά 
όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 44
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Εντούτοις, τα θέματα που αφορούν τα 
ζητήματα που διέπονται από τις εν λόγω 
αρχές ή κανόνες και τα οποία δεν επιλύονται 
ρητά από αυτές τις αρχές ή τους κανόνες θα 
ρυθμίζονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
από τις οποίες εμπνέονται, ή, ελλείψει 
τέτοιων αρχών, σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
ελλείψει επιλογής δίκαιο δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Εντούτοις, τα θέματα που αφορούν τα 
ζητήματα που διέπονται από τις εν λόγω 
αρχές ή κανόνες και τα οποία δεν επιλύονται 
ρητά από αυτές τις αρχές ή τους κανόνες θα 
ρυθμίζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
ελλείψει επιλογής δίκαιο δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 45
Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)

2 α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
υποχρεωτικών διατάξεων του κοινοτικού 
δικαίου ή lex fori τα συμβαλλόμενα μέρη 
μπορεί να επιλέξουν την εφαρμογή 
κανόνων ή αρχών δικαίου των συμβάσεων 
που έχουν εγκρίνει επισήμως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο σε 
κοινοτική πράξη που έχει δημοσιευθεί στη 
σειρά L της Επίσημης Εφημαρίδας της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης οσάκις κατά τη 
στιγμή της επιλογής των ως άνω κανόνων 
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ή αρχών έχουν τη διαμονή τους σε δύο 
διαφορετικά κράτη.
Ζητήματα που αφορούν θέματα που 
ρυθμίζονται από τους ως άνω κανόνες ή 
αρχές και δεν επιλύονται ρητά από αυτούς 
τους κανόνες ή αρχές διέπονται από το 
νόμο που επιλέγουν τα συμβαλλόμενα μέρη 
ή τη ελλείψει τέτοιου νόμου από τον νόμο 
που ορίζει ο παρών κανονισμός.
Τα κράτη μέλη μπορεί να προβλέψουν ότι 
αυτές οι συμβάσεις μπορεί να λυθούν 
αυτοδικαίως τη αιτήσει ενός των μερών 
εάν δεν είναι διασυνοριακής φύσεως ή 
έχουν συναφθεί κατά παράβαση 
αναγκαστικής διατάξεως του κοινοτικού 
δικαίου.

Or. fr

Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 46
Άρθρο 3, παράγραφος 4

4. Η επιλογή από τα μέρη δικαίου 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, 
συνοδευόμενη ή μη από επιλογή αλλοδαπού 
δικαστηρίου, δεν είναι δυνατόν, όταν κατά 
το χρόνο της επιλογής όλα τα δεδομένα της 
περίπτωσης εντοπίζονται σε μία μόνο 
χώρα, να θίξει την εφαρμογή εκείνων των 
διατάξεων από τις οποίες το δίκαιο αυτής 
της χώρας δεν επιτρέπει παρέκκλιση με 
σύμβαση και που αναφέρονται στο εξής ως
«διατάξεις αναγκαστικού δικαίου».

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της ελευθερίας προκαλεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου και αυξάνει το κόστος της 
καταβαλλόμενης δέουσας νομικής προσπάθειας και των δικαστικών διαφορών. Τούτο ισχύει 
ειδικά για συμβατικές σχέσεις στις κεφαλαιαγορές όπου χρησιμοποιείται ευρύτατα εκτενώς 
δοκιμασθείσα τυποποιημένη τεκμηρίωση για να εναρμονίσει προϊόντα και να προαγάγει τη 
δυνατότητά τους να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής και ρευστότητας. Παραδείγματα 
τυποποιημένων προϊόντων είναι χρηματοπιστωτικά μέσα όπως οι ομολογίες και τα δάνεια, 
καθώς επίσης και τα παράγωγα, οι συμφωνίες επαναγοράς (repo) και δάνεια έναντι ενεχύρου 
χρεωγράφων. Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 3 έρχεται επίσης σε αντίθεση με το άρθρο 6 
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του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 της 29ης Μαΐου 2000 περί των 
διαδικασιών αφερεγγυότητας (ο 'κανονισμός αφερεγγυότητας') και παρόμοιες διατάξεις στα 
άρθρα 23 και 25 της οδηγίας 2001/24/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την 
εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (η 'οδηγία εκκαθάρισης τραπέζης'), όπου προβλέπεται 
ότι σε περίπτωση αφερεγγυότητας συμβαλλομένου μέρους η άσκηση συμψηφισμού ή μετατροπής 
χρέους διέπεται από το δίκαιο το οποίο έχουν επιλέξει οι συμβαλλόμενοι ως δίκαιο που διέπει 
τη σχετική συμφωνία. Λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού 
αφερεγγυότητας, πρόθεση του νομοθέτη ήταν να προστατεύσει την εμπιστοσύνη των 
συμβαλλομένων στο επιλεγέν εφαρμοστέο δίκαιο, το οποίο διαφορετικά θα παραβιαζόταν εάν 
υπερίσχυαν οι περί αφερεγγυότητας υποχρεωτικής εφαρμογής διατάξεις του forum concursus.

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 47
Άρθρο 4

1. Ελλείψει επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 
3, το εφαρμοστέο στις ακόλουθες συμβάσεις 
δίκαιο καθορίζεται ως εξής:

1. Ελλείψει επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 
3, το εφαρμοστέο στις ακόλουθες συμβάσεις 
δίκαιο είναι το δίκαιο της χώρας με την 
οποία η σύμβαση παρουσιάζει τον 
στενότερο σύνδεσμο:
1 α. Η σύμβαση τεκμαίρεται ότι 
παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο με τη 
χώρα συνήθους διαμονής του μέρους που 
παρέχει τη χαρακτηριστική υπηρεσία τη 
στιγμή της συνάψεως της συμβάσεως.
1 β. Ειδικότερα, η σύμβαση τεκμαίρεται 
ότι παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο 
ως εξής:

(α) η σύμβαση πώλησης διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας στην οποία ο πωλητής 
έχει τη συνήθη διαμονή του·

(α) η σύμβαση πώλησης τεκμαίρεται ότι 
παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο με τη 
χώρα στην οποία ο πωλητής έχει τη συνήθη 
διαμονή του·

(β) η σύμβαση παροχής υπηρεσιών διέπεται 
από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο 
πάροχος υπηρεσίας έχει τη συνήθη διαμονή 
του·

(β) η σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
τεκμαίρεται ότι παρουσιάζει τον στενότερο 
σύνδεσμο με τη χώρα στην οποία ο πάροχος 
υπηρεσίας έχει τη συνήθη διαμονή του·

(γ) η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας στην οποία ο μεταφορέας 
έχει τη συνήθη διαμονή του·

(γ) η σύμβαση μεταφοράς τεκμαίρεται ότι 
παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο με τη 
χώρα στην οποία ο μεταφορέας έχει τη 
συνήθη διαμονή του·

(δ) η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο 
εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή 
δικαίωμα χρήσης ακινήτου διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας στην οποία ευρίσκεται το 
ακίνητο·

(δ) η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο 
εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή 
δικαίωμα χρήσης ακινήτου τεκμαίρεται ότι 
παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο με τη 
χώρα στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο·

(ε) κατά παρέκκλιση του σημείου δ), η 
μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται για 

(ε) κατά παρέκκλιση του σημείου δ), η 
μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται για 
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προσωρινή ιδιωτική χρήση μέγιστης 
διάρκειας έξη συνεχών μηνών διέπεται από 
το δίκαιο της χώρας στην οποία ο 
ιδιοκτήτης έχει τη συνήθη διαμονή του, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής είναι 
φυσικό πρόσωπο και έχει τη συνήθη 
διαμονή του στην ίδια χώρα·

προσωρινή ιδιωτική χρήση μέγιστης 
διάρκειας έξη συνεχών μηνών τεκμαίρεται 
ότι παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο 
με τη χώρα στην οποία ο ιδιοκτήτης έχει τη 
συνήθη διαμονή του, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και 
έχει τη συνήθη διαμονή του στην ίδια χώρα·

(στ) η σύμβαση που αφορά την πνευματική 
ή βιομηχανική ιδιοκτησία διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας στην οποία αυτός που 
μεταβιβάζει ή εκχωρεί τα δικαιώματα έχει 
τη συνήθη διαμονή του·
(ζ) η σύμβαση δικαιόχρησης διέπεται από 
το δίκαιο της χώρας στην οποία ο 
δικαιοδόχος έχει τη συνήθη διαμονή του·

(ζ) η σύμβαση δικαιόχρησης τεκμαίρεται 
ότι παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο 
με τη χώρα στην οποία ο δικαιοδόχος έχει 
τη συνήθη διαμονή του·

(η) η σύμβαση διανομής διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας στην οποία ο διανομέας 
έχει τη συνήθη διαμονή του.

(ζ) η σύμβαση διανομής τεκμαίρεται ότι 
παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο με τη 
χώρα στην οποία ο διανομέας έχει τη 
συνήθη διαμονή του·

2. Οι συμβάσεις που δεν αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διέπονται από το δίκαιο της 
χώρας στην οποία το συμβαλλόμενο μέρος 
το οποίο οφείλει να προβεί στην 
χαρακτηριστική παροχή έχει, κατά τη 
στιγμή της σύναψης της σύμβασης, τη 
συνήθη διαμονή του. Εφόσον η 
χαρακτηριστική παροχή δεν μπορεί να 
καθορισθεί, η σύμβαση διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας με την οποία 
παρουσιάζει το στενότερο σύνδεσμο.

2. Κατ’ εξαίρεση, τα τεκμήρια που 
εκτίθενται στις παραγράφους 1 α και 1 β 
είναι δυνατόν να μη ληφθούν υπόψη, εάν 
προκύπτει σαφώς από το σύνολο των 
περιστάσεων ότι η σύμβαση παρουσιάζει 
εμφανώς στενότερο σύνδεσμο με άλλη 
χώρα και οσάκις η ορισθείσα νομοθεσία 
είναι εμφανώς ακατάλληλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όταν το εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο δεν έχει επιλεγεί από τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
μπορούσε να ευνοηθεί μία ευέλικτη λύση βάσει της αρχής του στενού συνδέσμου συνοδευόμενη 
αφενός από σύνολο επτά τεκμηρίων (με διαγραφή εκείνων που σχετίζονται με την πνευματική ή 
βιομηχανική ιδιοκτησία και τροποποίηση εκείνου που σχετίζεται με συμβάσεις μεταφοράς) που 
αφορούν συγκεκριμένης φύσεως συμβάσεις και αφετέρου από αυστηρά ορισμένη αλλά γενικής 
εφαρμογής ρήτρα εξαιρέσεως.

Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 48
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (η α) (νέο)
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(η α) μία σύμβαση ασφάλισης διέπεται από 
το δίκαιο της χώρας στην οποία ευρίσκεται 
ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος· για να 
αποφανθεί σε ποία χώρα ευρίσκεται ο 
ασφαλιζόμενος κίνδυνος, το δικαστήριο 
εφαρμόζει το δίκαιο του κράτους μέλους 
του.

Or. de

Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 49
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (η β) (νέο)

(η β) οι συμβάσεις που δεν καλύπτονται 
από τα εδάφια (α) έως( η α) διέπονται από 
το δίκαιο της χώρας στην οποία το 
συμβαλλόμενο μέρος το οποίο προβαίνει ή 
οφείλει να προβεί στην χαρακτηριστική 
παροχή έχει, κατά τη στιγμή της σύναψης 
της σύμβασης, τη συνήθη διαμονή του.

Or. de

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 50
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) κατά παρέκκλιση του σημείου δ), η 
μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται για 
προσωρινή ιδιωτική χρήση μέγιστης 
διάρκειας έξη συνεχών μηνών διέπεται από 
το δίκαιο της χώρας στην οποία ο ιδιοκτήτης 
έχει τη συνήθη διαμονή του, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο μισθωτής είναι φυσικό 
πρόσωπο και έχει τη συνήθη διαμονή του 
στην ίδια χώρα·

(ε) κατά παρέκκλιση του σημείου δ), η 
μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται για 
προσωρινή ιδιωτική χρήση μέγιστης 
διάρκειας έξη συνεχών μηνών τεκμαίρεται 
ότι παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο 
με το δίκαιο της χώρας στην οποία ο 
ιδιοκτήτης έχει τη συνήθη διαμονή του, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής είναι 
φυσικό πρόσωπο και έχει τη συνήθη 
διαμονή του στην ίδια χώρα και ότι το 
δίκαιο αυτό συμπίπτει με το δίκαιο της 
χώρας στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο·

Or. fr
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Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 51
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Οι συμβάσεις που δεν αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διέπονται από το δίκαιο της 
χώρας στην οποία το συμβαλλόμενο μέρος 
το οποίο οφείλει να προβεί στην 
χαρακτηριστική παροχή έχει, κατά τη 
στιγμή της σύναψης της σύμβασης, τη 
συνήθη διαμονή του. Εφόσον η 
χαρακτηριστική παροχή δεν μπορεί να 
καθορισθεί, η σύμβαση διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας με την οποία 
παρουσιάζει το στενότερο σύνδεσμο.

2. Εάν είναι σαφές από το σύνολο των 
περιστάσεων ότι η σύμβαση εμφανώς 
παρουσιάζει στενότερο σύνδεσμο με άλλη 
χώρα από αυτή που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, εφαρμόζεται το δίκαιο αυτής 
της άλλης χώρας.

Or. de

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 52
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Οι συμβάσεις που δεν αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διέπονται από το δίκαιο της 
χώρας στην οποία το συμβαλλόμενο μέρος 
το οποίο οφείλει να προβεί στην 
χαρακτηριστική παροχή έχει, κατά τη στιγμή 
της σύναψης της σύμβασης, τη συνήθη 
διαμονή του. Εφόσον η χαρακτηριστική 
παροχή δεν μπορεί να καθορισθεί, η 
σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της χώρας 
με την οποία παρουσιάζει το στενότερο 
σύνδεσμο.

2. Οι συμβάσεις περί των οποίων η 
προηγουμένη παράγραφος δεν προβλέπει 
τεκμήριο σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο
διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην 
οποία το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο 
οφείλει να προβεί στην χαρακτηριστική 
παροχή έχει, κατά τη στιγμή της σύναψης 
της σύμβασης, τη συνήθη διαμονή του εκτός 
εάν από το σύνολο των περιστάσεων 
συνάγεται ότι η σύμβαση παρουσιάζει 
στενότερο σύνδεσμο με το δίκαιο άλλης 
χώρας 

Or. fr

Justification

Εφαρμογή ρήτρας περιορισμένης εξαιρέσεως όσον αφορά τους κανόνες περί καθορισμού του 
εφαρμοστέου δικαίου για να παρέχονται εχέγγυα για μέγιστη ασφάλεια δικαίου στους παρόχους 
υπηρεσίας.
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Τροπολογία Janelly Fourtou

Τροπολογία 53
Άρθρο 5

1. Οι συμβάσεις καταναλωτών κατά την 
έννοια και υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 
διέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη 
συνήθη διαμονή του.

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
σύμβαση αντικείμενο της οποίας είναι η 
παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε πρόσωπο 
('καταναλωτής') για σκοπό που μπορεί να 
θεωρηθεί ξένο προς την επαγγελματική 
δραστηριότητά του ή σε σύμβαση παροχής 
πίστεως για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις που συνάπτονται από φυσικό 
πρόσωπο, τον καταναλωτή, ο οποίος έχει 
τη συνήθη διαμονή του σε κάποιο κράτος 
μέλος, για χρήση που μπορεί να θεωρηθεί 
ξένη προς την επαγγελματική 
δραστηριότητά του, με κάποιο άλλο 
πρόσωπο, τον επαγγελματία, ο οποίος 
ενεργεί στο πλαίσιο της άσκησης της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 3 μία επιλογή του δικαίου στην 
οποία προβαίνουν οι συμβαλλόμενοι δεν 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το να 
στερείται ο καταναλωτής την προστασία 
που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού 
δικαίου διατάξεις του δικαίου της χώρας 
όπου έχει τη συνήθη διαμονή του:

Εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύμβαση έχει συναφθεί με επαγγελματία ο 
οποίος ασκεί τις εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή ή ο οποίος, με οποιοδήποτε 
μέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές 
του σε αυτό το κράτος μέλος ή σε διάφορες 
χώρες μεταξύ των οποίων και το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, και ότι η 
σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων εκτός εάν ο 
επαγγελματίας αγνοεί τον τόπο της 
συνήθους διαμονής του καταναλωτή και 
αυτή η άγνοια δεν οφείλεται σε εκ μέρους 
του αμέλεια.

- εάν στην εν λόγω χώρα έχει προηγηθεί 
της σύναψης της συμβάσεως ειδική 
πρόσκληση που απευθύνθηκε σε αυτόν ή 
διαφήμιση, και εάν στην εν λόγω χώρα ο 
καταναλωτής έχει λάβει από πλευράς του 
όλα τα μέτρα για τη σύναψη της 
συμβάσεως, ή

- εάν το αντισυμβαλλόμενο μέρος ή ο 
μεσάζοντάς του έλαβαν την εντολή του 
καταναλωτή country, ή
- εάν η σύμβαση είναι για την πώληση 
αγαθών και ο καταναλωτής ταξίδευσε από 
αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα όπου και 
έδωσε την εντολή του, εφόσον το ταξίδι 
του καταναλωτή διοργανώθηκε από τον 
πωλητή με σκοπό να παρακινήσει τον 
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καταναλωτή να προβεί σε αγορά.
3. Η πρώτη παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στις ακόλουθες συμβάσεις:

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 4 και τη ελλείψει επιλογής 
σύμφωνα με το άρθρο 3 σύμβαση στην 
οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο 
διέπεται από το δίκαιο της χώρας όπου ο 
καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του 
εάν εγγράφεται στις περιστάσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

(α) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, 
όταν οι οφειλόμενες στον καταναλωτή 
υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν 
αποκλειστικά σε χώρα άλλη από εκείνη της 
συνήθους διαμονής του·
(β) στις συμβάσεις μεταφοράς πλην των 
συμβάσεων που αφορούν οργανωμένο 
ταξίδι κατά την έννοια της οδηγίας
90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990·
(γ) στις συμβάσεις που έχουν ως 
αντικείμενο εμπράγματο δικαίωμα επί 
ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης ακινήτου 
πλην των συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο δικαίωμα χρήσης ακινήτου 
υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης 
κατά την έννοια της οδηγίας 94/47/ΕΚ της
26ης Οκτωβρίου 1994.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να αντικαταστήσει τη νέα εκδοχή του άρθρου 5 που προτείνει η 
Επιτροπή από το κείμενο του άρθρου 5 της Συμβάσεως της Ρώμης. Θεωρείται, πρώτον, ότι 
είναι γνωστό ότι από το κείμενο της Συμβάσεως της Ρώμης δεν έχουν ανακύψει προβλήματα 
στην πράξη. Δεύτερον, υποστηρίζεται ότι το νέο κείμενο θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αποθάρρυνση επαγγελματιών, συγκεκριμένα μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, από 
του να ανοίξουν επαγγελματικές ιστοθέσεις στο Διαδίκτυο και να επιδίδονται σε συναλλαγές με 
καταναλωτές από άλλες χώρες καθόσον τούτο θα μπορούσε να συνεπάγεται για αυτούς ότι 
πρέπει να αντιμετωπίζουν όλα τα νομικά συστήματα των κρατών μελών ΕΕ. Τούτο ουδόλως 
είναι συνεπές προς τους σκοπούς της ενιαίας αγοράς. Πέραν τούτων το κείμενο της Επιτροπής 
εισάγει διακρίσεις, διότι θα ίσχυε μόνον σε καταναλωτές στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τέλος η 
Επιτροπή εισήγαγε τη νέα διάταξη χωρίς να διεξαγάγει αποτίμηση του αντικτύπου, το οποίο 
είναι ουσιώδες δεδομένου του δυνάμει αρνητικού αντικτύπου επί των επιχειρήσεων και επί της 
εσωτερικής αγοράς.
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Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 54
Άρθρο 5

1. Οι συμβάσεις καταναλωτών κατά την 
έννοια και υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 
διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους
στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 
διαμονή του.

1. Οι συμβάσεις καταναλωτών κατά την 
έννοια και υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 
διέπονται από το δίκαιο του κράτους στο 
οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 
διαμονή του.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις που συνάπτονται από φυσικό 
πρόσωπο, τον καταναλωτή, ο οποίος έχει τη 
συνήθη διαμονή του σε κάποιο κράτος 
μέλος, για χρήση που μπορεί να θεωρηθεί 
ξένη προς την επαγγελματική 
δραστηριότητά του, με κάποιο άλλο 
πρόσωπο, τον επαγγελματία, ο οποίος 
ενεργεί στο πλαίσιο της άσκησης της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις που συνάπτονται από φυσικό 
πρόσωπο για χρήση που μπορεί να θεωρηθεί 
ξένη προς την επαγγελματική 
δραστηριότητά του, με κάποιο άλλο 
πρόσωπο, τον επαγγελματία, ο οποίος 
ενεργεί στο πλαίσιο της άσκησης της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύμβαση έχει συναφθεί με επαγγελματία ο 
οποίος ασκεί τις εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή ή ο οποίος, με οποιοδήποτε 
μέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές 
του σε αυτό το κράτος μέλος ή σε διάφορες 
χώρες μεταξύ των οποίων και το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, και ότι η 
σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων εκτός εάν ο επαγγελματίας 
αγνοεί τον τόπο της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή και αυτή η άγνοια δεν 
οφείλεται σε εκ μέρους του αμέλεια.

Εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύμβαση έχει συναφθεί με επαγγελματία ο 
οποίος ασκεί τις εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
κράτος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή ή ο οποίος, με οποιοδήποτε 
μέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές 
του σε αυτό το κράτος ή σε διάφορες χώρες 
μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο 
κράτος, και ότι η σύμβαση εμπίπτει στο 
πεδίο των εν λόγω δραστηριοτήτων εκτός 
εάν ο επαγγελματίας αγνοεί τον τόπο της 
συνήθους διαμονής του καταναλωτή και 
αυτή η άγνοια δεν οφείλεται σε εκ μέρους 
του αμέλεια.

3. Η πρώτη παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στις ακόλουθες συμβάσεις:

3. Για όλες τις συμβάσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών που 
καλύπτονται από την παράγραφο 2, εδάφιο 
1 η επιλογή του δικαίου κράτους μη μέλους 
της ΕΕ είναι άκυρη εάν ούτως ο 
καταναλωτής χάνει την προστασία την 
οποία παρέχει μία κοινοτική οδηγία εφόσον 

(α) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, 
όταν οι οφειλόμενες στον καταναλωτή 
υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν
αποκλειστικά σε χώρα άλλη από εκείνη της 

(α) η σύμβαση συνδέεται με κράτη μέλη 
της ΕΕ αποκλειστικά, ή
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συνήθους διαμονής του·

(β) στις συμβάσεις μεταφοράς πλην των 
συμβάσεων που αφορούν οργανωμένο 
ταξίδι κατά την έννοια της οδηγίας
90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990·

(β) ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή 
του σε κράτος μέλος και πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2, εδάφιο 1.

Το εφαρμοστέο δίκαιο προκύπτει από τους 
γενικούς κανόνες για την παράγραφο 1 και 
από το άρθρο 5, παράγραφος 1 για την 
παράγραφο 2.

(γ) στις συμβάσεις που έχουν ως 
αντικείμενο εμπράγματο δικαίωμα επί 
ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης ακινήτου 
πλην των συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο δικαίωμα χρήσης ακινήτου 
υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης 
κατά την έννοια της οδηγίας 94/47/ΕΚ της
26ης Οκτωβρίου 1994.

Or. de

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 55
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Οι συμβάσεις καταναλωτών κατά την 
έννοια και υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 
διέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη 
συνήθη διαμονή του.

1. Σύμβαση που συνάπτει φυσικό πρόσωπο
(ο καταναλωτής) για σκοπό που μπορεί να 
θεωρηθεί ξένος προς την επαγγελματική 
του δραστηριότητα με άλλο πρόσωπο (τον 
επαγγελματία) που ενεργεί στο πλαίσιο της 
άσκησης της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας διέπεται από το δίκαιο 
της χώρας στην οποία ο καταναλωτής έχει 
τη συνήθη διαμονή του υπό την 
προϋπόθεση ότι:
(α) ο επαγγελματίας ασκεί την 
επαγγελματική του δραστηριότητα στη 
χώρα στην οποία ο καταναλωτής έχει τη 
συνήθη διαμονή του· ή
(β) ο επαγγελματίας κατευθύνει με 
οποιοδήποτε μέσο τη δραστηριότητά του 
προς τη συγκεκριμένη χώρα ή προς αριθμό 
χωρών μεταξύ των οποίων και η 
συγκεκριμένη χώρα και η σύμβαση 
εμπίπτει εντός του πεδίου αυτής της 
δραστηριότητας.
Ελλείψει τούτου το εφαρμοστέο σε 



AM\642976EL.doc 19/36 PE 382.371v01-00

EL

σύμβαση καταναλωτή δίκαιο διέπεται από 
το εφαρμοστέο δυνάμει του άρθρου 4 
δίκαιο υποκείμενο στις διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου της χώρας όπου ο 
καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

Or. fr

Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 56
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Οι συμβάσεις καταναλωτών κατά την 
έννοια και υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 
διέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη 
συνήθη διαμονή του.

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 3 η επιλογή του δικαίου στην οποία 
προβαίνουν οι συμβαλλόμενοι σε σύμβαση
καταναλωτών κατά την έννοια και υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 δεν έχει ως αποτέλεσμα το να 
στερείται ο καταναλωτής την προστασία 
που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού 
δικαίου διατάξεις του δικαίου της χώρας 
όπου έχει τη συνήθη διαμονή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ελευθερίας των μερών να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να διατηρείται 
επίσης στις συμβάσεις καταναλωτών. Η αρχική πρόταση περιορίζει για τους καταναλωτές την 
ελευθερία επιλογής χωρίς αιτιολόγηση. Ωστόσο και κατά παρέκκλιση ρήτρας περί επιλογής 
δικαίου στις συμβάσεις καταναλωτών, σε αυτές πρέπει να ισχύουν οι αναγκαστικού δικαίου 
διατάξεις του κοινοτικού κεκτημένου και/ή οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του κράτους 
διαμονής του καταναλωτή.

Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 57
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 4 και τη ελλείψει επιλογής 
σύμφωνα με το άρθρο 3 οι συμβάσεις 
καταναλωτών κατά την έννοια και υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 διέπονται από το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο ο καταναλωτής 
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έχει τη συνήθη διαμονή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ελευθερίας των μερών να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να διατηρείται 
επίσης στις συμβάσεις καταναλωτών. Ωστόσο τη ελλείψει επιλογής δικαίου ο καταναλωτής 
πρέπει να προστατεύεται. Τούτο επιτυγχάνεται χάρις στην εφαρμογή του δικαίου του κράτους 
μέλους όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

Τροπολογία Diana Wallis

Τροπολογία 58
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Οιεσδήποτε δηλώσεις και δοσοληψίες 
αφορούν την προσυμβατική φάση 
συμβάσεως θεωρείται ότι αποτελούν 
τμήμα της συμβάσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ίδιο δίκαιο με εκείνο που ισχύει για τη σύμβαση πρέπει να ισχύει και για την προσυμβατική 
φάση αυτής. Η λύση αυτή συμφωνεί με τη διάταξη στην κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με 
τη Ρώμη II.

Τροπολογία Diana Wallis

Τροπολογία 59
Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύμβαση έχει συναφθεί με επαγγελματία ο 
οποίος ασκεί τις εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή ή ο οποίος, με οποιοδήποτε 
μέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές 
του σε αυτό το κράτος μέλος ή σε διάφορες 
χώρες μεταξύ των οποίων και το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, και ότι η 
σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων εκτός εάν ο 

Εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύμβαση έχει συναφθεί με επαγγελματία ο 
οποίος ασκεί τις εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή ή ο οποίος, με οποιοδήποτε 
μέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές 
του σε αυτό το κράτος μέλος ή σε διάφορες 
χώρες. Εφαρμόζεται επίσης στις 
περιπτώσεις όπου ο επαγγελματίας καλεί 
εσκεμμένως τον καταναλωτή να συνάψει 
σύμβαση ενώ ο τελευταίος ευρίσκεται 
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επαγγελματίας αγνοεί τον τόπο της 
συνήθους διαμονής του καταναλωτή και 
αυτή η άγνοια δεν οφείλεται σε εκ μέρους 
του αμέλεια.

εκτός της χώρας διαμονής του/της ή όταν 
ο επαγγελματίας καλεί τον καταναλωτή να 
ταξιδεύσει σε άλλη χώρα όπου και 
συνάπτεται η σύμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 όπως διατυπώνεται επί του παρόντος δεν φαίνεται να ισχύει στις περιπτώσεις όπου 
ο καταναλωτής καλείται από την επιχείρηση να ταξιδεύσει σε άλλη χώρα για να συνάψει τη 
σύμβαση ή οσάκις ο καταναλωτής ενώ ευρίσκεται σε διακοπές πλησιάζεται από επιχείρηση που 
του προτείνει τη σύναψη συμβάσεως (ήτοι χρονομεριστική μίσθωση …).

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 60
Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύμβαση έχει συναφθεί με επαγγελματία ο 
οποίος ασκεί τις εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή ή ο οποίος, με οποιοδήποτε 
μέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές 
του σε αυτό το κράτος μέλος ή σε διάφορες 
χώρες μεταξύ των οποίων και το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, και ότι η 
σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων εκτός εάν ο 
επαγγελματίας αγνοεί τον τόπο της 
συνήθους διαμονής του καταναλωτή και 
αυτή η άγνοια δεν οφείλεται σε εκ μέρους 
του αμέλεια.

Εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύμβαση έχει συναφθεί με επαγγελματία ο 
οποίος ασκεί τις εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή ή ο οποίος, με οποιοδήποτε 
μέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές 
του σε αυτό το κράτος μέλος ή σε διάφορα 
κράτη μέλη. Εφαρμόζεται επίσης στις 
περιπτώσεις όπου ο επαγγελματίας καλεί 
εσκεμμένως τον καταναλωτή να συνάψει 
σύμβαση ενώ ο τελευταίος ευρίσκεται 
εκτός της χώρας διαμονής του/της ή όταν 
ο επαγγελματίας καλεί τον καταναλωτή να 
ταξιδεύσει σε άλλη χώρα όπου και 
συνάπτεται η σύμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρώ ότι η μη εφαρμογή του κανόνα σύγκρουσης από το άρθρο 5 σε αυτές τις εκδοχές θα 
δημιουργήσει δυνατότητες παρακάμψεως δυσχέρειας στη νομοθεσία τις οποίες θα 
εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις εις βάρος των καταναλωτών.

Πέραν τούτου ο προσφάτως εισαχθείς περιορισμός που ορίζει 'εκτός εάν ο επαγγελματίας 
αγνοεί τον τόπο της συνήθους διαμονής του καταναλωτή και αυτή η άγνοια δεν οφείλεται σε εκ 
μέρους του αμέλεια' πρέπει να διαγραφεί διότι δεν είναι απαραίτητος και θα μπορούσε να 
δημιουργήσει σύγχυση. Είναι σημαντικό να επανευθυγραμμισθεί ο μελλοντικός κανονισμός με 
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ό,τι ορίζεται στον κανονισμό Βρυξέλλες I (άρθρο 15(1)(γ)) για να εξασφαλίζεται εσωτερική 
συνοχή στη νομοθεσία.

Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 61
Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύμβαση έχει συναφθεί με επαγγελματία ο 
οποίος ασκεί τις εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή ή ο οποίος, με οποιοδήποτε 
μέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές 
του σε αυτό το κράτος μέλος ή σε διάφορες 
χώρες μεταξύ των οποίων και το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, και ότι η 
σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων εκτός εάν ο επαγγελματίας 
αγνοεί τον τόπο της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή και αυτή η άγνοια δεν 
οφείλεται σε εκ μέρους του αμέλεια.

Εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύμβαση έχει συναφθεί με επαγγελματία ο 
οποίος ασκεί τις εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή ή ο οποίος με θετική δράση
κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές του σε 
αυτό το κράτος μέλος ή σε διάφορες χώρες 
μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος, και ότι η σύμβαση απορρέει 
από την ως άνω δράση εκτός εάν ο 
επαγγελματίας αγνοεί τον τόπο της 
συνήθους διαμονής του καταναλωτή και 
αυτή η άγνοια δεν οφείλεται σε εκ μέρους 
του αμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς την προτεινόμενη τροπολογία θα μπορούσε να εκληφθεί ότι ο κανονισμός σημαίνει ότι 
οιοσδήποτε επαγγελματίας που αναπτύσσει επαγγελματική δραστηριότητα μέσω του Διαδικτύου 
θα ήταν υποχρεωμένος να προσφέρει επανόρθωση σε καταναλωτές σύμφωνα με το δίκαιο του 
κράτους μέλους του καταναλωτή, ακόμη και εάν ο επαγγελματίας δεν είχε εσκεμμένως προβεί 
σε κατευθυνόμενη δραστηριότητα προς αυτό το κράτος μέλος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο 
επαγγελματίας δεν γνωρίζει το κράτος μέλος του καταναλωτή όταν προβαίνει σε συναλλαγή.
Τούτο συμβαίνει ιδιαιτέρως όταν μικρή και μεσαίου μεγέθους επιχείρηση χρησιμοποιεί 
ιστοθέση για να διαφημίσει τα προϊόντα της.

Βάσει της τροπολογίας ο επαγγελματίας υποχρεούται να δρα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
μέλους του καταναλωτή μόνον εάν έχει εσκεμμένως – όχι ακουσίως - προβεί σε κατευθυνόμενη 
δραστηριότητα προς αυτό. Χωρίς αυτή την τροπολογία οι επαγγελματίες ίσως να δίσταζαν να
επιδοθούν σε ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα (e-business) ή θα την κατεύθυναν 
συγκεκριμένα μόνον στο δικό τους κράτος μέλος. Τούτο θα μείωνε την δυνατότητα επιλογής για 
τον καταναλωτή και θα υπονόμευε την εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 62
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Η πρώτη παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στις ακόλουθες συμβάσεις:

διαγράφεται

(α) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, 
όταν οι οφειλόμενες στον καταναλωτή 
υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν 
αποκλειστικά σε χώρα άλλη από εκείνη της 
συνήθους διαμονής του·
(β) στις συμβάσεις μεταφοράς πλην των 
συμβάσεων που αφορούν οργανωμένο 
ταξίδι κατά την έννοια της οδηγίας
90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990·
(γ) στις συμβάσεις που έχουν ως 
αντικείμενο εμπράγματο δικαίωμα επί 
ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης ακινήτου 
πλην των συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο δικαίωμα χρήσης ακινήτου 
υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης 
κατά την έννοια της οδηγίας 94/47/ΕΚ της
26ης Οκτωβρίου 1994.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν βλέπω λόγο για να αποκλείονται ορισμένες συμβάσεις καταναλωτών από τον κανόνα του 
άρθρου 5. Όλες οι συμβάσεις καταναλωτών για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών πρέπει να 
ακολουθούν τον ίδιο κανόνα. Επιπροσθέτως ο κανονισμός Βρυξέλλες I για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001) δεν περιλαμβάνει αυτούς τους αποκλεισμούς πλην όσον 
αφορά τις συμβάσεις μεταφορών. Πρέπει να εξασφαλίζεται εσωτερική συνοχή με τον κανονισμό 
Βρυξέλλες I. Ωστόσο νομίζω ότι συμβάσεις μεταφορών που συνάπτονται μέσω του Διαδικτύου 
πρέπει επίσης να ακολουθούν τον κανόνα του άρθρου 5.

Τροπολογία Diana Wallis

Τροπολογία 63
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

(α) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, 
όταν οι οφειλόμενες στον καταναλωτή 
υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν 

διαγράφεται
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αποκλειστικά σε χώρα άλλη από εκείνη της 
συνήθους διαμονής του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι συμβάσεις καταναλωτών προς παροχή αγαθών και υπηρεσιών πρέπει να ακολουθούν 
τον ίδιο κανόνα, ήτοι εφαρμογή του δικαίου του κράτους διαμονής του καταναλωτή.
Επιπροσθέτως ο κανονισμός Βρυξέλλες I για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001) δεν 
περιλαμβάνει αυτούς τους αποκλεισμούς πλην όσον αφορά τις συμβάσεις μεταφορών.

Τροπολογία Diana Wallis

Τροπολογία 64
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

(β) στις συμβάσεις μεταφοράς πλην των 
συμβάσεων που αφορούν οργανωμένο 
ταξίδι κατά την έννοια της οδηγίας 
90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990·

(β) στις συμβάσεις μεταφοράς πλην των 
συμβάσεων που αφορούν οργανωμένο 
ταξίδι κατά την έννοια της οδηγίας 
90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 ή των 
συμβάσεων που αφορούν την ενοικίαση 
αυτοκινήτων·

Or. en

Τροπολογία Diana Wallis

Τροπολογία 65
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) στις συμβάσεις που έχουν ως 
αντικείμενο εμπράγματο δικαίωμα επί 
ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης ακινήτου 
πλην των συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο δικαίωμα χρήσης ακινήτου 
υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης 
κατά την έννοια της οδηγίας 94/47/ΕΚ της
26ης Οκτωβρίου 1994.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω αυτός ο αποκλεισμός, τον οποίον κανείς πρέπει να δει με 
υπόβαθρο τον αυξανόμενο αριθμό πολιτών της ΕΕ που αγοράζουν ακίνητο σε κράτη μέλη 
διαφορετικά του κράτους όπου διαμένουν, συχνά ως αποτέλεσμα άμεσης διαφημίσεως ή άλλων 
δραστηριοτήτων στο κράτος μέλος διαμονής τους.

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 66
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) στις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο 
εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή 
δικαίωμα χρήσης ακινήτου πλην των 
συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο 
δικαίωμα χρήσης ακινήτου υπό καθεστώς 
χρονομεριστικής μίσθωσης κατά την έννοια 
της οδηγίας 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου
1994.

(γ) στις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο 
την άσκηση εμπράγματου δικαιώματος επί 
ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης ακινήτου πλην 
των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο 
δικαίωμα χρήσης ακινήτου υπό καθεστώς 
χρονομεριστικής μίσθωσης κατά την έννοια 
της οδηγίας 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου
1994.

Or. fr

Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 67
Άρθρο 5, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Οι συμβάσεις που καλύπτουν μία 
αρχική συμφωνία παροχής υπηρεσίας 
συνοδευόμενης από σειρά υπηρεσιών που 
ακολουθούν η μία την άλλη ή από σειρά 
υπηρεσιών του αυτού τύπου, οι οποίες 
συνδέονται χρονικά, διέπονται από το 
δίκαιο που είναι εφαρμοστέο για την 
πρώτη συμφωνία δυνάμει της παραγράφου
1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε μερικές περιστάσεις συνάπτονται σχέσεις 
συναλλαγής μακράς διαρκείας και ότι μία πληθώρα επί μέρους συμβάσεων μπορεί να απορρέει 
από μία σύμβαση πλαίσιο (π.χ. συμβάσεις μεταφοράς ποσών στο πλαίσιο συμβάσεως τρέχοντος 
λογαριασμού). Για να αποφευχθεί η αλλαγή εφαρμοστέου δικαίου για τις επί μέρους συμβάσεις 
λόγω αλλαγής της συνήθους διαμονής του καταναλωτή κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως 
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πλαισίου το εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να εξαρτάται μόνον από τη σύμβαση πλαίσιο ως 'πρώτη 
συμφωνία' ακολουθώντας το παράδειγμα του άρθρου 1, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση της 
οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου
2002 σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και
98/27/ΕΚ. Ούτως θα λαμβάνεται υπόψη ότι πολίτες της ΕΕ συχνά αλλάζουν τον τόπο της 
συνήθους διαμονής τους εντός της ΕΕ, επί παραδείγματι για επαγγελματικούς λόγους.

Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 68
Άρθρο 5 α (νέο)

Άρθρο 5 α
1. Μία σύμβαση ασφάλισης διέπεται από 
το δίκαιο της χώρας όπου ο ασφαλιζόμενος 
έχει τη συνήθη διαμονή του, εκτός εάν στις 
παραγράφους 2 έως 4 προβλέπεται 
διαφορετικά.
2. Εάν η σύναψη σύμβασης ασφάλισης 
είναι υποχρεωτική, η σύμβαση ασφάλισης 
διέπεται από το δίκαιο της χώρας που 
επιβάλλει την υποχρεωτική ασφάλιση.
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 τα 
συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επιλέξουν 
σύμφωνα με το άρθρο 3 το να διέπεται η 
σύμβαση που συνάπτουν από το δίκαιο της 
χώρας όπου ευρίσκεται ο κίνδυνος.
Ωστόσο το άρθρο 5, παράγραφος 1 
εφαρμόζεται για σύμβαση ανάμεσα σε 
καταναλωτή και επαγγελματία όπως 
ορίζεται σε αυτό.
4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν 
εφαρμόζονται για συμβάσεις 
αντασφαλίσεως ή συμβάσεις που 
καλύπτπυν μεγάλους κινδύνους όπως 
ορίζεται στις οδηγίες του Συμβουλίου
88/357/ΕΟΚ1 και 90/618/ΕΟΚ2, όπως έχουν 
τροποποιηθεί.
________________
1 Δεύτερη οδηγία 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
22ας Ιουνίου 1988 για το συντονισμό των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση, εκτός 
της ασφάλειας ζωής, και τη θέσπιση των διατάξεων 
που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική 
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άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών(ΕΕ L 
172, 4.7.1988, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
για τελευταία φορά από την οδηγία 2005/14/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ
L 149, 11.6.2005, σ. 14).
2 Οδηγία 90/618/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης 
Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την ασφάλιση της ευθύνης από 
αυτοκίνητα, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και
88/357/ΕΟΚ που αφορούν το συντονισμό των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση, εκτός 
της ασφάλειας ζωής (ΕΕ L 330, 29.11.1990, σ. 44).

Or. en

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 69
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) από το δίκαιο της χώρας στην οποία 
ή από την οποία ο εργαζόμενος παρέχει 
συνήθως την εργασία του κατ’ εκτέλεση της 
σύμβασης. Ο τόπος συνήθους παροχής της 
εργασίας δεν θεωρείται ότι μεταβάλλεται 
όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του 
προσωρινά σε άλλη χώρα. Η παροχή της 
εργασίας σε άλλη χώρα θεωρείται 
προσωρινή όταν ο εργαζόμενος οφείλει να 
αναλάβει εκ νέου την εργασία του στη χώρα 
προέλευσης μετά την ολοκλήρωση των 
καθηκόντων του στην αλλοδαπή. Η σύναψη 
νέας σύμβασης εργασίας με τον αρχικό 
εργοδότη ή με εργοδότη που ανήκει στον 
ίδιο όμιλο εταιριών με τον αρχικό εργοδότη 
δεν αποκλείει ότι ο εργαζόμενος παρέχει 
προσωρινά την εργασία του σε άλλη χώρα·

(α) από το δίκαιο της χώρας στην οποία ή 
από την οποία ο εργαζόμενος παρέχει 
συνήθως την εργασία του κατ’ εκτέλεση της 
σύμβασης. Ο τόπος συνήθους παροχής της 
εργασίας δεν θεωρείται ότι μεταβάλλεται 
όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του 
προσωρινά σε άλλη χώρα. Η παροχή της 
εργασίας σε άλλη χώρα θεωρείται 
προσωρινή όταν ο εργαζόμενος οφείλει να 
αναλάβει εκ νέου την εργασία του στη χώρα 
προέλευσης μετά την ολοκλήρωση των 
ειδικών καθηκόντων του στην αλλοδαπή. Η 
πρόθεση των μερών περί μελλοντικής 
επιστροφής και η διατήρηση της σχέσεως 
απασχολήσεως συγκαταλέγονται μεταξύ 
των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για την αποτίμηση του προσωρινού 
χαρακτήρα της απόσπασης.

Or. fr

Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 70
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (α β) (νέο)



PE 382.371v01-00 28/36 AM\642976EL.doc

EL

(α β) για τους σκοπούς των στοιχείων (α) 
και (α α) ο τόπος παροχής της εργασίας 
δεν θεωρείται ότι μεταβάλλεται εάν ο 
εργαζόμενος παρέχει την εργασία του 
προσωρινά σε άλλη χώρα. Η παροχή της 
εργασίας σε άλλη χώρα θεωρείται 
προσωρινή όταν ο εργαζόμενος οφείλει να 
αναλάβει εκ νέου την εργασία του στη 
χώρα προέλευσης μετά την ολοκλήρωση 
των καθηκόντων του στην αλλοδαπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό το κείμενο εμφανίζεται στο σημείο (α) της προτάσεως της Επιτροπής και η ουσία του 
αντικατοπτρίζει τη Σύμβαση της Ρώμης. Η χρήση του όρου 'καθήκοντα' αποσκοπεί στο να 
καταστήσει σαφές ότι η προσωρινή δραστηριότητα στην αλλοδαπή πρέπει να τυγχάνει 
περιοριστικής ερμηνείας.

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 71
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) εάν ο εργαζόμενος δεν παρέχει 
συνήθως την εργασία του στην ίδια χώρα ή 
από την ίδια χώρα ή εάν παρέχει συνήθως 
την εργασία του σε χώρο που δεν υπόκειται 
σε εθνική κυριαρχία, από το δίκαιο της 
χώρας στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση 
που προσέλαβε τον εργαζόμενο.

(β) εάν ο εργαζόμενος δεν παρέχει 
συνήθως την εργασία του στην ίδια χώρα ή 
από την ίδια χώρα ή εάν παρέχει συνήθως 
την εργασία του σε χώρο που δεν υπόκειται 
σε εθνική κυριαρχία, από το δίκαιο της 
χώρας στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση 
που απασχολεί τον εργαζόμενο.

Or. fr

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 72
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Η εφαρμογή του δικαίου που ορίζεται από 
την παράγραφο 2 μπορεί να αποκλεισθεί 
όταν προκύπτει από το σύνολο των 
περιστάσεων ότι η σύμβαση εργασίας 
εμφανίζει στενότερους δεσμούς με άλλη 
χώρα· σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται 

3. Η εφαρμογή του δικαίου που ορίζεται από 
την παράγραφο 2 μπορεί κατ' εξαίρεση να 
αποκλεισθεί όταν φαίνεται προφανώς 
ακατάλληλη και όταν η σύμβαση εργασίας 
εμφανίζει προφανώς στενότερους δεσμούς 
με άλλη χώρα· σε αυτή την περίπτωση 
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το δίκαιο αυτής της άλλης χώρας. εφαρμόζεται το δίκαιο αυτής της άλλης 
χώρας.

Or. fr

Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 73
Άρθρο 6 α (νέο)

Άρθρο 6 α
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 στις 
συμβάσεις μισθώσεως ακινήτου μία 
επιλογή δικαίου στην οποία προβαίνουν οι 
συμβαλλόμενοι δεν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα το να στερείται ο μισθωτής 
την προστασία που του εξασφαλίζουν οι 
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του 
δικαίου της χώρας όπου ευρίσκεται το 
ακίνητο.

Or. de

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 74
Άρθρο 8

1. Κανόνας δημόσιας τάξης είναι διάταξη 
αναγκαστικού δικαίου, η τήρηση της οποίας 
κρίνεται πρωταρχικής σημασίας από μία 
χώρα για την διαφύλαξη της πολιτικής, 
κοινωνικής ή οικονομικής οργάνωσής της, 
σε βαθμό που να επιβάλλεται η εφαρμογή 
της σε κάθε κατάσταση που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της, ανεξάρτητα από το 
εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

1. Κανόνας δημόσιας τάξης είναι διάταξη 
αναγκαστικού δικαίου, η τήρηση της οποίας 
κρίνεται αναγκαία από μία χώρα για την
διαφύλαξη της πολιτικής, κοινωνικής ή 
οικονομικής οργάνωσής της, σε βαθμό που 
να επιβάλλεται η εφαρμογή της σε κάθε 
κατάσταση που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της, ανεξάρτητα από το 
εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
δεν μπορούν να θίξουν την εφαρμογή των 
κανόνων δημόσιας τάξης του δικάζοντος 
δικαστή.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
δεν μπορούν να θίξουν την εφαρμογή των 
κανόνων δημόσιας τάξης του δικάζοντος 
δικαστή.

3. Είναι εξίσου δυνατό να δοθεί ισχύς 
στους κανόνες δημόσιας τάξης άλλης 
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χώρας, πλην εκείνης του δικάζοντος 
δικαστή, με την οποία η περίπτωση 
παρουσιάζει στενό σύνδεσμο. Για να 
αποφασισθεί αν θα δοθεί ισχύς στους 
συγκεκριμένους κανόνες, ο δικαστής θα 
λαμβάνει υπόψη τη φύση και το σκοπό 
τους σύμφωνα με τον ορισμό της 
παραγράφου 1 καθώς και τις συνέπειες της 
εφαρμογής ή μη εφαρμογής τους για τον 
επιδιωκόμενο από τον κανόνα δημόσιας 
τάξης στόχο καθώς και για τους 
συμβαλλομένους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 'πρωταρχικής σημασίας' πρέπει να αντικατασταθεί από 'αναγκαία' για να προσδιορίζει 
δεόντως τους συγκεκριμένους κανόνες.

Το άρθρο 8(3) επιτρέπει στα δικαστήρια να εφαρμόζουν τις υποχρεωτικές διατάξεις άλλου 
κράτους. Αυτή η δυνατότητα θα αυξήσει τον αριθμό περιπτώσεων όπου η εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών κανόνων σύγκρουσης νόμων θα είναι παρωχημένη Προς αποφυγή αυτής της 
καταστάσεως το άρθρο 8(3) πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 75
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Κανόνας δημόσιας τάξης είναι διάταξη 
αναγκαστικού δικαίου, η τήρηση της οποίας 
κρίνεται πρωταρχικής σημασίας από μία 
χώρα για την διαφύλαξη της πολιτικής, 
κοινωνικής ή οικονομικής οργάνωσής της, 
σε βαθμό που να επιβάλλεται η εφαρμογή 
της σε κάθε κατάσταση που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της, ανεξάρτητα από το 
εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,
διεθνής κανόνας δημόσιας τάξης είναι 
διάταξη αναγκαστικού δικαίου, η τήρηση 
της οποίας κρίνεται αναγκαία από μία χώρα 
για την διαφύλαξη της πολιτικής, 
κοινωνικής ή οικονομικής οργάνωσής της, 
σε βαθμό που να επιβάλλεται η εφαρμογή 
της σε κάθε κατάσταση που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της, ανεξάρτητα από το 
εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

Or. de
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Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 76
Άρθρο 10, παράγραφος 1

Η τροπολογία αφορά μόνον το γαλλικό κείμενο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο γαλλικό κείμενο του άρθρου 10(1) η σημασία του ' l’agent' είναι ασαφής. Στα αγγλικά ο 
όρος 'agent' αντιστοιχεί στη γαλλική λέξη ' représentant'· αυτός είναι όντως ο όρος που 
χρησιμοποιείται στο γερμανικό κείμενο του άρθρου 10(1): 'Vertreter'. Η διατύπωση στο 
γαλλικό κείμενο πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 77
Άρθρο 10, παράγραφος 4

4. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 
έως 3 του παρόντος άρθρου, κάθε σύμβαση 
που έχει ως αντικείμενο εμπράγματο 
δικαίωμα επί ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης 
ακινήτου υπάγεται στους αναγκαστικούς 
περί τύπου κανόνες του δικαίου της χώρας 
όπου βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον, 
σύμφωνα με το δίκαιο αυτό, πρόκειται για 
κανόνες δημόσιας τάξης κατά την έννοια 
του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

4. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 
έως 3 του παρόντος άρθρου, κάθε σύμβαση 
που έχει ως αντικείμενο εμπράγματο 
δικαίωμα επί ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης 
ακινήτου υπάγεται στους αναγκαστικούς 
περί τύπου κανόνες του δικαίου της χώρας 
όπου βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον, 
σύμφωνα με το δίκαιο αυτό, αυτές οι 
απαιτήσεις εφαρμόζονται ασχέτως της 
χώρας στην οποία συνάπτεται η σύμβαση 
ή του δικαίου το οποίο τη διέπει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση συμβάσεων που αφορούν ακίνητη περιουσία η παραπομπή δεν πρέπει να είναι 
σε υποχρεωτικές διατάξεις αλλά σε υποχρεωτικές απαιτήσεις στη χώρα όπου ευρίσκεται το 
ακίνητο.

Τροπολογία Giuseppe Gargani

Τροπολογία 78
Άρθρο 10, παράγραφος 4



PE 382.371v01-00 32/36 AM\642976EL.doc

EL

4. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 
έως 3 του παρόντος άρθρου, κάθε σύμβαση 
που έχει ως αντικείμενο εμπράγματο 
δικαίωμα επί ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης 
ακινήτου υπάγεται στους αναγκαστικούς 
περί τύπου κανόνες του δικαίου της χώρας
όπου βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον, 
σύμφωνα με το δίκαιο αυτό, πρόκειται για 
κανόνες δημόσιας τάξης κατά την έννοια 
του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

4. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 
έως 3 του παρόντος άρθρου, κάθε σύμβαση 
που προορίζεται να εγγραφεί ή μεταγραφεί 
σε δημόσιο μητρώο εγγράφων υπάγεται 
στους περί τύπου κανόνες του δικαίου της 
χώρας υπό την εξουσία της οποίας τηρείται 
το δημόσιο μητρώο εγγράφων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το κοινοτικό δίκαιο αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν και τη σημασία που έχουν τα 
δημόσια μητρώα εγγράφων με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία των περιουσιακών στοιχείων που 
εγγράφονται σε αυτά (βλ. άρθρα 12 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000).

Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού, οι πολύ συγκεκριμένοι τεχνικοί κανόνες εκάστου 
συστήματος και οι συνέπειες της εγγραφής συμβάσεων σε δημόσιο μητρώο (υπεράνω όλων η 
κατοχύρωση του δικαιώματος του κατόχου αυτών των περιουσιακών στοιχείων έναντι τρίτων 
και η ασφάλεια όσον αφορά την αγορά από διαδοχικούς ιδιοκτήτες τίτλου) σημαίνουν ότι μόνον 
έγγραφα που έχουν συνταχθεί υπό τη μορφή που απαιτεί ο νόμος του κράτους υπό την εξουσία 
του οποίου τηρείται το μητρώο μπορεί να εγγραφούν στα εν λόγω μητρώα.

Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 79
Άρθρο 10, παράγραφος 4

4. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 
έως 3 του παρόντος άρθρου, κάθε σύμβαση 
που έχει ως αντικείμενο εμπράγματο 
δικαίωμα επί ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης 
ακινήτου υπάγεται στους αναγκαστικούς 
περί τύπου κανόνες του δικαίου της χώρας 
όπου βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον, 
σύμφωνα με το δίκαιο αυτό, πρόκειται για 
κανόνες δημόσιας τάξης κατά την έννοια 
του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

4. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 
έως 3 του παρόντος άρθρου, κάθε σύμβαση 
που έχει ως αντικείμενο εμπράγματο 
δικαίωμα επί ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης 
ακινήτου υπάγεται στους αναγκαστικούς 
περί τύπου κανόνες του δικαίου της χώρας 
όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις συμβάσεις που σχετίζονται με το εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή 
δικαίωμα χρήσης ακινήτου το άρθρο 10(4) επιτρέπει μόνον την εφαρμογή των αναγκαστικών 
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περί τύπου κανόνων της χώρας όπου ευρίσκεται η ιδιοκτησία, εάν αυτοί είναι κανόνες 
αναγκαστικού δικαίου κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. Η σύνδεση μεταξύ αυτών των 
δύο τύπων κανόνων, η οποία συνιστά αλλαγή προσέγγισης σε σχέση με τη Σύμβαση της Ρώμης, 
από νομικής απόψεως δεν είναι ορθή. Οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της πολιτικής, κοινωνικής ή οικονομικής οργάνωσης μιας χώρας ενώ οι 
αναγκαστικοί περί τύπου κανόνες επιδιώκουν την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας 
δικαίου, προστατεύοντας ούτως τα συμβαλλόμενα μέρη και τους τρίτους. Η παραπομπή σε 
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου πρέπει επομένως να διαγραφεί.

Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 80
Άρθρο 13, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Η μεταβίβαση συγγενικών 
δικαιωμάτων (περιλαμβανομένων, ωστόσο 
όχι εξαντλητικά, των αξιογράφων, 
υποθηκών, ασφαλειών ή εγγυήσεων) ή το 
δικαίωμα του εκχωρητή να ζητήσει τη 
μεταβίβαση αυτών των συγγενικών 
δικαιωμάτων διέπονται από το δίκαιο που 
εφαρμόζεται στη σύμβαση και, εάν το 
συγγενικό δικαίωμα ανήκει σε τρίτον, από 
το δίκαιο που εφαρμόζεται στην ενοχή του 
τρίτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ζητείται έντονα η αποσαφήνιση και εναρμόνιση των κανόνων σύγκρουσης νόμων που 
εφαρμόζονται στα συγγενικά δικαιώματα. Τούτο ισχύει ειδικά για συμβατικές σχέσεις που 
αποτελούν τμήμα συναλλαγών τιτλοποίησης πραγματικής πώλησης όπου ο φορέας ειδικού 
σκοπού αποκτά τίτλο στα δάνεια ή τις απαιτήσεις. Το εάν και σε ποίον βαθμό ο φορέας ειδικού 
σκοπού αποκτά επίσης εγγυήσεις ή υποθήκη που συνδέονται με αυτά τα δικαιώματα έχει μεγάλη 
σημασία για τους επενδυτές και τους οργανισμούς αξιολόγησης κινδύνου τίτλων. Η ύπαρξη 
σαφούς κανόνα σύγκρουσης νόμων θα επιτύγχανε ασφάλεια δικαίου και θα μείωνε το κόστος 
για την καταβαλλόμενη δέουσα νομική προσπάθεια και τις δικαστικές διαφορές.

Amendment by Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 81
Άρθρο 22

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή ή την θέσπιση πράξεων εκ 
μέρους των οργάνων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων οι οποίες :

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή διατάξεων του κοινοτικού 
δικαίου οι οποίες σε επί μέρους 
περιπτώσεις ρυθμίζουν τα της 
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(α) σε ειδικά θέματα, ρυθμίζουν τη 
σύγκρουση νόμων στον τομέα των 
συμβατικών ενοχών· κατάλογος αυτών των 
πράξεων που ισχύουν σήμερα 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1· ή
(β) διέπουν τις συμβατικές ενοχές και οι 
οποίες, δυνάμει της βούλησης των μερών, 
εφαρμόζονται σε καταστάσεις που 
εμπεριέχουν σύγκρουση νόμων· ή
(γ) υπαγορεύουν κανόνες που προορίζονται 
να προωθήσουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς στο μέτρο που αυτοί οι 
κανόνες δε μπορούν να εφαρμοστούν από 
κοινού με το δίκαιο που ορίζεται από τους 
κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

συγκρούσεως νόμων που διέπουν 
συμβατικές ενοχές.

Αιτιολόγηση

Για λόγους εσωτερικής συνοχής οι διατάξεις της Ρώμη I πρέπει να ευθυγραμμισθούν με την 
κοινή θέση για τη Ρώμη II.

Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 82
Άρθρο 22, στοιχείο (β)

(β) διέπουν τις συμβατικές ενοχές και οι 
οποίες, δυνάμει της βούλησης των μερών, 
εφαρμόζονται σε καταστάσεις που 
εμπεριέχουν σύγκρουση νόμων· ή

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία Maria Berger

Τροπολογία 83
Άρθρο 22, στοιχείο (γ)

(γ) υπαγορεύουν κανόνες που προορίζονται 
να προωθήσουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς στο μέτρο που αυτοί οι 
κανόνες δε μπορούν να εφαρμοστούν από 
κοινού με το δίκαιο που ορίζεται από τους 
κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

(γ) περιέχουν κανόνες που αποσκοπούν να 
συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς στο μέτρο που αυτοί δε 
μπορούν να εφαρμοστούν από κοινού με το 
δίκαιο που απορρέει από τους κανόνες 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
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Τροπολογία Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 84
Άρθρο 22 α (νέο)

Άρθρο 22 α
Το αργότερο έως ...* και αφού προβεί σε 
εκτενή διαβούλευση με τον τομέα των 
ασφαλειών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλια και το Συμβούλιο έκθεση η 
οποία εξετάζει το εάν ο κανονισμός πρέπει 
να περιέχει διάταξη σχετικά με τις 
συμβάσεις ασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη 
τις βασικές αρχές οι οποίες προβλέπονται 
στην οδηγία 88/357/ΕΟΚ και την οδηγία
2002/83/ΕΚ1.
Η έκθεση συνοδεύεται από αποτίμηση του 
αντικτύπου. Εάν ενδείκνυται, η έκθεση 
προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος 
κανονισμού.
______________
*

1 Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την ασφάλιση ζωής 
(ΕΕ L 345, 19.12.2002, σ. 1). Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία
2005/68/ΕΚ (ΕΕ L 323, 9.12.2005, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν ισχύι καθεστώς του νόμου που εφαρμόζεται στις συμβάσεις ασφάλισης ορίζεται από τη 
δεύτερη οδηγία του Συμβουλίου 88/3577/ΕΟΚ της 22ας Ιουνίου 1988 και την οδηγία
2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ως εκ της μεταφοράς των 
διατάξεων που ορίζονται στις εν λόγω οδηγίες στο δίκαιο των κρατών μελών οι καταναλωτές 
και οι επιχειρήσεις έχουν ποικίλες δυνατότητες επιλογής δικαίου. Με έναν κανονισμό θα ήταν 
δυνατόν να εναρμονισθούν οι στο επίπεδο των κρατών μελών διαφορές και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Με δεδομένα την αύξηση της κινητικότητας των πολιτών της ΕΕ 
και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ασφαλίσεων πρέπει να εξασφαλίζεται ευελιξία για 
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια σύμβαση ασφάλισης. 
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Τροπολογία Giuseppe Gargani

Τροπολογία 85
Άρθρο 23 α (νέο)

Άρθρο 23 α
Το αργότερο έως ...** και αφού προβεί σε 
εκτενή διαβούλευση με τον τομέα των 
ασφαλειών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλια και το Συμβούλιο έκθεση η 
οποία εξετάζει το εάν ο κανονισμός πρέπει 
να περιέχει διάταξη σχετικά με τις 
συμβάσεις ασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη 
τις βασικές αρχές οι οποίες προβλέπονται 
στις οδηγίες του τομέα. Η έκθεση 
συνοδεύεται από αποτίμηση του 
αντικτύπου των διατάξεων που 
θεσπίζονται.
Εάν ενδείκνυται, η έκθεση προτείνει 
τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.
__________________

** Δύο έτη από της ημερομηνίας θέσεως του 
παρόντος κανονισμού εν ισχύι.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το εν ισχύι καθεστώς του νόμου που εφαρμόζεται στις συμβάσεις ασφάλισης ορίζεται από τη 
δεύτερη οδηγία του Συμβουλίου 88/3577/ΕΟΚ της 22ας Ιουνίου 1988 και την οδηγία
2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002. Ως 
εκ της μεταφοράς των διατάξεων που ορίζονται στις εν λόγω οδηγίες στο δίκαιο των κρατών 
μελών οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν ποικίλες δυνατότητες επιλογής του
εφαρμοστέου δικαίου. Με έναν κανονισμό θα ήταν δυνατόν να εναρμονισθούν οι στο επίπεδο 
των κρατών μελών διαφορές και ούτως να επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Ωστόσο με 
δεδομένα την αύξηση της κινητικότητας των πολιτών της ΕΕ και την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς ασφαλίσεων θα είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ένας βαθμός ευελιξίας για αμφότερα 
τα συμβαλλόμενα μέρη – παρόχους της υπηρεσίας και ασφαλιζομένους – στην επιλογή του 
εφαρμοστέου δικαίου σε συμβάσεις ασφάλισης συναρτήσει των χαρακτηριστικών τους.


