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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 86
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. διαπιστώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με την παρούσα πρόταση 
κανονισμού εκτίμηση επιπτώσεων και καλεί την Επιτροπή, επισημαίνοντας τη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας που έχει συναφθεί στις 16 
Δεκεμβρίου 2003 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, να διεξάγει για μελλοντικά νομοθετικά σχέδια εκτίμηση επιπτώσεων, η 
οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη τις οικονομικές και διοικητικές συνέπειες των 
νομοθετικών προτάσεων και επισημαίνει ότι, σε αντίθετη περίπτωση, το Κοινοβούλιο 
θα προβαίνει σε εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να διασφαλίσει τη βελτίωση της 
ποιότητας της νομοθεσίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας η Επιτροπή είναι 
υποχρεωμένη να διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις της. Ο 
έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει μια θετική συμβολή στη βελτίωση της 
ποιότητας των κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων τόσο όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής όσο 
και το περιεχόμενό τους. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί πλέον να αποδέχεται ότι η Επιτροπή 
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υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις, οι οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις των οποίων δεν 
έχουν ελεγχθεί εκ προοιμίου.

Πρόταση κανονισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία Cristian Dumitrescu

Τροπολογία 87
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.

Ωστόσο, η ελευθερία των μερών να
επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο μπορεί να
ασκείται μόνο υπέρ του δικαίου ενός 
κράτους μέλους ή των αρχών που έχει 
υιοθετήσει ο κοινοτικός νομοθέτης 
σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέρη 
επιλέγουν τις εν λόγω αρχές ως 
εφαρμοστέο δίκαιο, οι αρχές αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
αναγκαστικών διατάξεων του εφαρμοστέου 
δικαίου εν απουσία επιλογής και άλλων
κοινοτικών νομικών μέσων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη σεβασμού της παραδοσιακής διαδικασίας συναπόφασης, η οποία επιτρέπει στο
Κοινοβούλιο να ελέγχει το περιεχόμενο των αρχών του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου.
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Τροπολογία Edith Mastenbroek

Τροπολογία 88
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 44/200120/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, 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.

Or. en
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Τροπολογία Edith Mastenbroek

Τροπολογία 89
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11a) Για να είναι εφαρμοστέο το άρθρο 5 
δεν αρκεί ο οικονομικός φορέας να 
κατευθύνει τις δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος/στη χώρα μέλος της 
συνήθους κατοικίας του καταναλωτή ή σε 
περισσότερα κράτη μέλη/περισσότερες 
χώρες μέλη μεταξύ των οποίων το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος/η 
συγκεκριμένη χώρα μέλος  αλλά πρέπει 
εξίσου η σύμβαση να έχει συναφθεί στα 
πλαίσια αυτών των κατευθυνόμενων 
δραστηριοτήτων του. Προκειμένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσο ο οικονομικός 
φορέας κατευθύνει τις δραστηριότητές του 
με ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος 
μέλος/στη χώρα μέλος της συνήθους 
κατοικίας του καταναλωτή, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη μόνο η θετική 
συμπεριφορά εκ μέρους του εν λόγω 
οικονομικού φορέα. Στη συνάρτηση αυτή 
τα ακόλουθα κριτήρια δεν πρέπει αφ' 
εαυτά να συνιστούν την απαραίτητη 
άσκηση δραστηριοτήτων εκ μέρους του
οικονομικού φορέα: πρώτον, μόνο το 
γεγονός ότι η ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο 
είναι προσιτή στο εν λόγω κράτος 
μέλος/στη χώρα μέλος· δεύτερον, το 
γεγονός ότι η ιστοσελίδα αυτή επιτρέπει τη 
σύναψη συμβάσεων εξ αποστάσεως· και 
τρίτον το γεγονός ότι η σύμβαση έχει 
όντως συναφθεί εξ αποστάσεως με 
οποιοδήποτε μέσο. Στην περίπτωση αυτή η 
γλώσσα ή το νόμισμα που
χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα του 
Διαδικτύου δεν συνιστούν στοιχεία που 
λαμβάνονται υπόψη.

Or. en
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Τροπολογία Cristian Dumitrescu

Τροπολογία 90
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.

2. Τα μέρη μπορούν επίσης να επιλέξουν ως 
εφαρμοστέο δίκαιο αρχές και κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου των συμβάσεων, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι αρχές και οι 
κανόνες αυτοί έχουν ενσωματωθεί σε ένα 
κοινοτικό μέσο που έχει εκδοθεί σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 251 της 
Συνθήκης. 

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, 

α) 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.

β) οι αναγκαστικές διατάξεις του
εφαρμοστέου δικαίου εν απουσία επιλογής
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό
παραμένουν εφαρμοστέες, ιδίως στην
περίπτωση της προστασίας των 
καταναλωτών.
Η εφαρμογή των αρχών και των κανόνων 
αυτών δεν επηρεάζει την εφαρμογή άλλων 
σχετικών διατάξεων του κοινοτικού 
δικαίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τις τροπολογίες 41 έως 45 και διασφαλίζει την τήρηση της 
παραδοσιακής διαδικασίας συναπόφασης, επιτρέποντας στο Κοινοβούλιο να ελέγχει το 
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περιεχόμενο των αρχών του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου. Η τροπολογία αυτή αποκαθιστά 
τις προϋποθέσεις ασφάλειας δικαίου που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών 
αρχών του δικαίου των συμβάσεων, οι οποίες αναμένεται να εγκριθούν.

Τροπολογία Cristian Dumitrescu

Τροπολογία 91
Άρθρο 4 α (νέο)

Άρθρο 4 α
Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4, το 
εφαρμοστέο δίκαιο σε δικαιώματα 
ακίνητης περιουσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπραγμάτων 
ασφαλειών σε ακίνητα είναι το δίκαιο του 
τόπου στον οποίο ευρίσκεται η ακίνητη 
περιουσία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή la lex rei sitae τυγχάνει καθολικής εφαρμογής. Αποτελεί την πιο αποτελεσματική αρχή
για τα δικαιώματα σε ακίνητα, το δίκαιο της κατοικίας, το χωροταξικό και το ασφαλιστικό 
δίκαιο.

Τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 92
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

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 
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δραστηριότητά του, με κάποιο άλλο 
πρόσωπο, τον επαγγελματία, ο οποίος 
ενεργεί στο πλαίσιο της άσκησης της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας.

δικαίου διατάξεις του δικαίου της χώρας 
όπου έχει τη συνήθη διαμονή του:

- 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 
εκπρόσωπό του έλαβαν την εντολή του 
καταναλωτή στη χώρα αυτή, ή
- εάν η σύμβαση αφορά 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 
καταναλωτή να προβεί σε αγορά.

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. 
3. Η πρώτη παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στις ακόλουθες συμβάσεις:

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 4 και ελλείψει επιλογής σύμφωνα 
με το άρθρο 3, οι συμβάσεις που 
καταρτίζονται υπό τις συνθήκες της 
παραγράφου 2 διέπονται από το δίκαιο της 
χώρας όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 
διαμονή του.

(α) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, 
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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.

4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται:
(α) στις συμβάσεις μεταφοράς,
(β) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
όταν οι οφειλόμενες στον καταναλωτή
υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν 
αποκλειστικά σε χώρα άλλη από εκείνη της 
συνήθους διαμονής του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να αντικαταστήσει τη διατύπωση του άρθρου 5 που προτείνει η 
Επιτροπή με το κείμενο του άρθρου 5 της Σύμβασης της Ρώμης. Η υιοθέτηση του άρθρου αυτού 
είναι απαραίτητη επειδή υπάρχει ο κίνδυνος οι μικρές επιχειρήσεις να τύχουν ιδιαίτερα 
δυσμενούς μεταχείρισης από την πρόταση της Επιτροπής. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν αναμένεται 
να μπορούν να αυξήσουν τις διασυνοριακές τους δραστηριότητες, εάν καλούνται να συνάψουν 
συμβάσεις με καταναλωτές σε άλλα κράτη μέλη αποκλειστικά σύμφωνα με το δίκαιο των 
χωρών αυτών. Οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται προς τούτο δεν είναι 
διαθέσιμοι σε μικρές επιχειρήσεις και συνεπώς θα υπονομευόταν ο στόχος της πολιτικής για την 
εσωτερική αγορά που συνίσταται στην ενθάρρυνση των διασυνοριακών συναλλαγών. Τα 
μειονεκτήματα αυτά θα είχαν εντοπισθεί εάν η Επιτροπή είχε πραγματοποιήσει μια εκτίμηση 
επιπτώσεων του προταθέντος κανονισμού. Δεδομένου ότι δεν πραγματοποιήθηκε ένας τέτοιος 
έλεγχος είναι σκόπιμη η ενσωμάτωση στον κανονισμό του άρθρου 5 της Σύμβασης της Ρώμης.

Τροπολογία Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 93
Άρθρο 5 α (νέο)
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Άρθρο 5 α
Για να είναι εφαρμοστέο το άρθρο 5, 
παράγραφος 2, δεν αρκεί ο επαγγελματίας 
να κατευθύνει τις δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος της συνήθους κατοικίας του 
καταναλωτή ή σε περισσότερα κράτη μέλη 
μεταξύ των οποίων το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος  αλλά πρέπει εξίσου η 
σύμβαση να έχει συναφθεί στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του. Προκειμένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσο ο επαγγελματίας 
κατευθύνει τις δραστηριότητές του με 
ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος μέλος της 
συνήθους κατοικίας του καταναλωτή, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η θετική 
συμπεριφορά εκ μέρους του επαγγελματία· 
μόνο το γεγονός ότι η ιστοσελίδα του στο 
Διαδίκτυο είναι προσιτή στο εν λόγω 
κράτος μέλος, ότι η ιστοσελίδα αυτή 
επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεων εξ 
αποστάσεως και ότι η σύμβαση έχει όντως 
συναφθεί εξ αποστάσεως με οποιοδήποτε 
μέσο δεν είναι αφ' εαυτού αρκετό για να 
στοιχειοθετηθεί η απαραίτητη στόχευση
των δραστηριοτήτων του επαγγελματία.
Στην περίπτωση αυτή η γλώσσα ή το 
νόμισμα που χρησιμοποιούνται από την 
ιστοσελίδα του Διαδικτύου δεν συνιστούν 
στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό συμβάλλει στη νομική ασφάλεια και στην ισορροπία μεταξύ επιχειρήσεων που
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες και καταναλωτών που προβαίνουν σε διασυνοριακές 
αγορές. Το άρθρο 5 πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση θετική συμπεριφοράς εκ μέρους του
παρόχου υπηρεσιών που προηγείται της σύναψης σύμβασης π.χ. μέσω μιας ειδικής πρόσκλησης 
προς τον καταναλωτή σε μια άλλη χώρα της ΕΕ ή μέσω κατευθυνόμενης διαφήμισης.

Τροπολογία Cristian Dumitrescu

Τροπολογία 94
Άρθρο 7

Άρθρο 7 Άρθρο 7
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Συμβάσεις που συνάπτονται από 
μεσάζοντα

Οικειοθελής διαμεσολάβηση

1. Ελλείψει επιλογής ασκηθείσας σύμφωνα 
με το άρθρο 3, η σύμβαση μεταξύ 
αντιπροσωπευομένου και μεσάζοντα 
διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην 
οποία ο μεσάζων έχει τη συνήθη διαμονή
του, εκτός εάν ο συγκεκριμένος ασκεί ή 
οφείλει να ασκεί κατά κύριο λόγο τη 
δραστηριότητά του στη χώρα στην οποία ο 
αντιπροσωπευόμενος έχει τη συνήθη 
διαμονή του, οπότε εφαρμοστέο είναι το 
δίκαιο αυτής της χώρας.

1. Μια σύμβαση μεταξύ 
αντιπροσωπευομένου και μεσάζοντα 
διέπεται από το δίκαιο που ορίζουν τα 
άρθρα 3 έως 6.

2. Η σχέση μεταξύ αντιπροσωπευομένου και 
τρίτου που απορρέει από το γεγονός ότι ο 
μεσάζων ενήργησε κατά την άσκηση ή 
καθ’υπέρβαση των εξουσιών του ή άνευ 
εξουσίας διέπεται από το δίκαιο της 
συνήθους διαμονής του μεσάζοντα κατά τη 
στιγμή κατά την οποία ενήργησε. Εντούτοις, 
εφαρμοστέο δίκαιο είναι εκείνο της χώρας 
στην οποία ο μεσάζων ενήργησε εάν, είτε ο 
αντιπροσωπευόμενος εξ ονόματος του 
οποίου ενήργησε ο μεσάζων είτε ο τρίτος 
έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη 
συγκεκριμένη χώρα ή εάν ο μεσάζων 
προέβη σε αυτήν την χώρα σε πράξεις στο 
χρηματιστήριο ή έλαβε μέρος σε 
δημοπρασία.

2. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ 
αντιπροσωπευομένου και τρίτου, η ύπαρξη 
και η έκταση των εξουσιών του μεσάζοντα 
και οι συνέπειες της άσκησης ή της 
σκοπούμενης άσκησης από τον μεσάζοντα 
των εξουσιών του διέπεται από το δίκαιο της 
συνήθους διαμονής του μεσάζοντα κατά τη 
στιγμή κατά την οποία ενήργησε. Εντούτοις, 
εφαρμοστέο δίκαιο είναι εκείνο της χώρας 
στην οποία ο μεσάζων ενήργησε εάν:

(a) ο μεσάζων δεν ενήργησε στο πλαίσιο 
της δραστηριότητας ή του επαγγέλματός 
του, 
(β) εάν το τρίτο μέρος ούτε γνώριζε ούτε
όφειλε να γνωρίζει τη συνήθη κατοικία του 
μεσάζοντα, ή 
(γ) ο μεσάζων έλαβε μέρος σε δημοπρασία.

Για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου, ο μεσάζων που ενεργεί υπό
την επαγγελματική του ιδιότητα χωρίς
ωστόσο να διαθέτει ατομική
επιχειρηματική εγκατάσταση θεωρείται ότι
έχει τη συνήθη κατοικία του στην
επαγγελματική εγκατάσταση του
αντιπροσωπευομένου με τον οποίο
συνδέεται, υπό όρο ότι το τρίτο μέρος
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γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο μεσάζων 
συνδέεται με την εγκατάσταση του 
αντιπροσωπευομένου.

3. Παρά την παράγραφο 2, εφόσον το 
εφαρμοστέο δίκαιο στη σχέση που 
καλύπτεται από την εν λόγω παράγραφο έχει 
αποτελέσει το αντικείμενο, εκ μέρους του 
αντιπροσωπευομένου ή του τρίτου, γραπτού 
προσδιορισμού που έχει γίνει ρητά δεκτός 
από τον αντισυμβαλλόμενο, εφαρμόζεται ως 
προς τα συγκεκριμένα ζητήματα το 
τοιουτοτρόπως προσδιορισθέν δίκαιο.

3. Παρά την παράγραφο 2, εφόσον το 
εφαρμοστέο δίκαιο στη σχέση που 
καλύπτεται από την εν λόγω παράγραφο έχει 
αποτελέσει το αντικείμενο, εκ μέρους του 
αντιπροσωπευομένου ή του τρίτου, γραπτού 
προσδιορισμού που έχει γίνει ρητά δεκτός 
από τον αντισυμβαλλόμενο, εφαρμόζεται ως 
προς τα συγκεκριμένα ζητήματα το 
τοιουτοτρόπως προσδιορισθέν δίκαιο, υπό 
τον όρο ότι ο μεσάζων γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει τον προσδιορισμό αυτό.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 
και 3, στο βαθμό που το αντικείμενο της 
διαμεσολάβησης συνίσταται σε δικαίωμα 
σε ακίνητη περιουσία, εφαρμόζεται, σε 
ζητήματα που καλύπτονται από την 
παράγραφο 2, το δίκαιο της χώρας στην 
οποία ευρίσκεται το ακίνητο.

4. Το δίκαιο που προσδιορίζεται στην
παράγραφο 2 διέπει εξίσου τη σχέση μεταξύ 
μεσάζοντα και τρίτου που απορρέει από το 
γεγονός ότι ο μεσάζων ενήργησε κατά την 
άσκηση ή καθ’υπέρβαση των εξουσιών του 
ή άνευ εξουσίας.

5. Το δίκαιο που προσδιορίζεται στις 
παραγράφους 2 και 4 διέπει εξίσου τη 
σχέση μεταξύ μεσάζοντα και τρίτου που 
απορρέει από το γεγονός ότι ο μεσάζων 
ενήργησε κατά την άσκηση ή καθ’υπέρβαση 
των εξουσιών του ή άνευ εξουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί να λάβει υπόψη της τις επικρίσεις στην πρόταση της 
Επιτροπής. 

Τροπολογία Cristian Dumitrescu

Τροπολογία 95
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 

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 
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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.

περί τύπου κανόνες του δικαίου της χώρας 
όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Or. fr

Τροπολογία Cristian Dumitrescu

Τροπολογία 96
Άρθρο 13

1. Οι υποχρεώσεις ανάμεσα στον εκχωρητή
και τον εκδοχέα μιας απαίτησης ή ανάμεσα 
στον υποκαθιστώντα και τον 
υποκαθιστάμενο διέπονται από το δίκαιο, 
που σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
εφαρμόζεται στη μεταξύ τους σύμβαση.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

2. Το δίκαιο που διέπει την εκχωρούμενη 
απαίτηση καθορίζει το εκχωρητό της, τις 
σχέσεις μεταξύ εκδοχέα ή υποκαθιστώντα 
και οφειλέτη, τους όρους με τους οποίους 
μπορεί να γίνει επίκληση της εκχώρησης ή
της υποκατάστασης έναντι του οφειλέτη και 
το εξοφλητικό αποτέλεσμα της παροχής του 
οφειλέτη.

3. Το δίκαιο της χώρας στην οποία ο 
εκχωρητής ή ο υποκαθιστών έχει τη συνήθη 
διαμονή του κατά τη στιγμή της εκχώρησης 
ή της μεταβίβασης διέπει τη δυνατότητα 
επίκλησης της εκχώρησης ή της 
υποκατάστασης έναντι τρίτων.

Or. en


