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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)
(COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0650)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 61, στοιχείο (γ) και 67, 
παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από 
την Επιτροπή (C6-0441/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
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. 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Εντούτοις, για να είναι επιλέξιμες οι εν 
λόγω αρχές και κανόνες, θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με ορισμένα ελάχιστα 
πρότυπα. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
δημιουργούνται από ένα ανεξάρτητο, 
αμερόληπτο και ουδέτερο όργανο· το 
περιεχόμενό τους θα πρέπει να είναι 
ισορροπημένο και να προστατεύεται, 
μέσω ορισμένων κανόνων αναγκαστικού 
δικαίου, έναντι καταστρατηγήσεων και 
καταχρήσεων· και θα 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.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2
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 κανόνας σύγκρουσης πρέπει 
να επιτρέπει να προσδιορίζεται το κέντρο 
βαρύτητας της σχέσης εργασίας πέραν των 
φαινομένων. Ο παρών κανονισμός δεν 
παρεμποδίζει 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

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση είναι πολύ περιοριστική ("Αυτός ο κανόνας") και όχι αρκετά σαφής.

Τροπολογία 3
Άρθρο 2

Το καθοριζόμενο από τον παρόντα Το καθοριζόμενο από τον παρόντα 
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κανονισμό δίκαιο εφαρμόζεται ακόμη και 
αν δεν πρόκειται για δίκαιο κράτους 
μέλους.

κανονισμό δίκαιο εφαρμόζεται ακόμη και 
αν δεν πρόκειται για δίκαιο κράτους 
μέλους.

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 4
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.

Αιτιολόγηση

Η τροποποιημένη αιτιολογική σκέψη 7 έχει στόχο τη διευκρίνιση αυτής της διάταξης.

Εντούτοις, δεν φαίνεται επιθυμητό να παραπέμπει ο παρών κανονισμός στο κοινό πλαίσιο 
αναφοράς που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, και μάλιστα ακόμα περισσότερο όταν είναι ασαφές τι 
μορφή θα πάρει αυτό το σώμα συμβατικών όρων και σύμφωνα με ποια νομική βάση θα 
εγκριθεί.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 1

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, η σύμβαση διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας με την οποία 
παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο.

(α) η σύμβαση πώλησης διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας 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·
(γ) η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας στην οποία ο 
μεταφορέας έχει τη συνήθη διαμονή του·
(δ) η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο 
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εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή 
δικαίωμα χρήσης ακινήτου διέπεται από 
το δίκαιο της χώρας στην οποία 
ευρίσκεται το ακίνητο·
(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·
(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·
(η) η σύμβαση διανομής διέπεται από το 
δίκαιο της χώρας στην οποία ο διανομέας 
έχει τη συνήθη διαμονή του.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής είναι υπερβολικά περιοριστική και δεν αφήνει επαρκή περιθώρια για 
τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή. Επίσης, δεν συμβαδίζει με τους κανόνες σύγκρουσης νόμων 
των εκτός ΕΕ δικαιοδοσιών, πράγμα ανεπιθύμητο από τη σκοπιά της παγκόσμιας εναρμόνισης 
των κανόνων σύγκρουσης νόμων. Επιπλέον, οι παρούσες τροπολογίες στο άρθρο 4 είναι 
σχεδιασμένες παρόμοια με τις διατάξεις της Ρώμης ΙΙ όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο 
σε πρώτη ανάγνωση, ώστε να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στον αυστηρό κανόνα και 
τη διακριτική ευχέρεια. Αυτό επιτυγχάνεται με το να τίθεται ένας βασικός κανόνας στο άρθρο 
4(1) και να ακολουθούν μια σειρά τεκμηρίων στις παραγράφους 1α και 1β και μία κατ’ 
εξαίρεση διάταξη στην παράγραφο 2.

Ας σημειωθεί περαιτέρω ότι δεν χρειάζεται ειδικός κανόνας για τις συμβάσεις δικαιόχρησης.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Τεκμαίρεται ότι η σύμβαση 
παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο με 
τη χώρα στην οποία το συμβαλλόμενο 
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μέρος που οφείλει να προβεί στη 
χαρακτηριστική παροχή έχει, κατά τη 
στιγμή της σύναψης της σύμβασης, τη 
συνήθη διαμονή του.

Τροπολογία 7
Άρθρο 4, παράγραφος 1β (νέα)

1β. Ειδικότερα, η σύμβαση τεκμαίρεται 
ότι παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο 
ως εξής:

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 1β, στοιχείο α) (νέο)

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

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, παράγραφος 1β, στοιχείο β) (νέο)

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

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 1β, στοιχείο γ) (νέο)

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

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 1β, στοιχείο δ) (νέο)
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(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·

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, παράγραφος 1β, στοιχείο ε) (νέο)

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

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 1β, στοιχείο στ) (νέο)

(στ) η σύμβαση που αφορά την 
πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία 
τεκμαίρεται ότι παρουσιάζει τον 
στενότερο σύνδεσμο με τη χώρα στην 
οποία αυτός που μεταβιβάζει ή εκχωρεί 
τα δικαιώματα έχει τη συνήθη διαμονή 
του·

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 1β, στοιχείο ζ) (νέο)

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

Τροπολογία 15
Άρθρο 4, παράγραφος 1β, στοιχείο η) (νέο)
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(η) η σύμβαση ασφάλισης τεκμαίρεται ότι 
παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο με 
τη χώρα στην οποία εντοπίζεται ο 
ασφαλιζόμενος κίνδυνος.

Αιτιολόγηση

Θεωρείται χρήσιμο να συμπεριληφθεί ειδικό τεκμήριο για τις συμβάσεις ασφάλισης. Οι 
συμβάσεις ασφάλισης αποτελούν βεβαίως αναπόσπαστο μέρος του ενοχικού δικαίου και, ως 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των διατάξεων του άρθρου 4(1α) και (1β). Αυτό όμως δεν θα βοηθούσε πολύ, επειδή, αν 
εφαρμοστέο δίκαιο γινόταν το δίκαιο της χώρας διαμονής του ασφαλιστή, θα παραμελούνταν τα 
συμφέροντα του ασθενέστερου συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης ασφάλισης και  θα υπήρχε 
σύγκρουση με την ήδη καθιερωμένη πρακτική για τις συμβάσεις οι οποίες ασφαλίζουν κίνδυνο 
που εντοπίζεται στο εσωτερικό της ΕΕ. Κατά συνέπεια, ο τόπος του ασφαλιζόμενου κινδύνου, ο 
οποίος υπόκειται στις ειδικές διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ, θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ως 
στοιχείο που υποδεικνύει την ύπαρξη ιδιαίτερα στενού συνδέσμου ανάμεσα σε μια σύμβαση 
ασφάλισης και το δίκαιο μιας συγκεκριμένης χώρας.

Τροπολογία 16
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. Κατ’ εξαίρεση, τα τεκμήρια που 
εκτίθενται στις παραγράφους 1α και 1β 
είναι δυνατόν να μη ληφθούν υπόψη, αν 
προκύπτει σαφώς από το σύνολο των 
περιστάσεων ότι η σύμβαση παρουσιάζει 
εμφανώς στενότερο σύνδεσμο με άλλη 
χώρα.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής είναι υπερβολικά περιοριστική και δεν αφήνει επαρκή περιθώρια για 
τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή. Επίσης, δεν συμβαδίζει με τους κανόνες σύγκρουσης νόμων 
των εκτός ΕΕ δικαιοδοσιών, πράγμα ανεπιθύμητο από τη σκοπιά της παγκόσμιας εναρμόνισης 
των κανόνων σύγκρουσης νόμων. Επιπλέον, οι παρούσες τροπολογίες στο άρθρο 4 είναι 
σχεδιασμένες παρόμοια με τις διατάξεις της Ρώμης ΙΙ όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο 
σε πρώτη ανάγνωση, ώστε να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στον αυστηρό κανόνα και 
τη διακριτική ευχέρεια. Αυτό επιτυγχάνεται με το να τίθεται ένας βασικός κανόνας στο άρθρο 
4(1) και να ακολουθούν μια σειρά τεκμηρίων στις παραγράφους 1α και 1β και μία κατ’ 
εξαίρεση διάταξη στην παράγραφο 2.



PE 374.427v01-00 12/20 PR\619636EL.doc

EL

Ας σημειωθεί περαιτέρω ότι δεν χρειάζεται ειδικός κανόνας για τις συμβάσεις δικαιόχρησης.

Τροπολογία 17
Άρθρο 5α (νέο)

Άρθρο 5α - Συμβάσεις υποχρεωτικής 
ασφάλισης

Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις 
υποχρεωτικής ασφάλισης είναι το δίκαιο 
του κράτους που θεσπίζει την υποχρέωση 
της ασφάλισης αυτής.

Αιτιολόγηση

Παρατηρείται έλλειψη ειδικών κανόνων για τις συμβάσεις ασφάλισης που συνάπτονται βάσει 
μιας εκ του νόμου υποχρέωσης. Η υποχρεωτική ασφάλιση υπόκειται στους κανόνες 
αναγκαστικού δικαίου της χώρας η οποία, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, έχει θεσπίσει την 
υποχρέωση ασφάλισης. Οι κανόνες αυτοί συνήθως περιλαμβάνουν έννομες απαιτήσεις ως προς 
τη μορφή, το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της σύμβασης ασφάλισης. Οι συμβάσεις 
ασφάλισης πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις έννομες απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο αν η σύμβαση 
υποχρεωτικής ασφάλισης υπάγεται καθ’ ολοκληρία στο δίκαιο της χώρας που θεσπίζει την 
υποχρέωση ασφάλισης. Δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογής εφαρμοστέου δικαίου από τους 
συμβαλλομένους.

Τροπολογία 18
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3, στην 
ατομική σύμβαση εργασίας, η επιλογή του 
εφαρμοστέου δικαίου εκ μέρους των 
συμβαλλομένων δεν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα να στερήσει τον εργαζόμενο 
από την προστασία που του εξασφαλίζουν 
οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του 
δικαίου που θα ήταν εφαρμοστέο, ελλείψει 
επιλογής, δυνάμει του παρόντος άρθρου.

1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3, στην 
ατομική σύμβαση εργασίας, η επιλογή του 
εφαρμοστέου δικαίου εκ μέρους των 
συμβαλλομένων δεν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα να στερήσει τον εργαζόμενο 
από την προστασία που του εξασφαλίζουν 
οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του 
δικαίου που θα ήταν εφαρμοστέο, ελλείψει 
επιλογής, δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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Τροπολογία 19
Άρθρο 6, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Ελλείψει επιλογής σύμφωνα με το 
άρθρο 3, η ατομική σύμβαση εργασίας 
διέπεται:

2. Ελλείψει επιλογής σύμφωνα με το 
άρθρο 3, η ατομική σύμβαση εργασίας 
διέπεται:

Αιτιολόγηση
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 20
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 ο 
εργαζόμενος παρέχει συνήθως την εργασία 
του κατ’ εκτέλεση της σύμβασης·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 έχει αναδιαρθρωθεί ώστε να καθιερώνει ένα σύστημα τριών επιπέδων στην 
περίπτωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου σχετικά με τον κανονισμό Βρυξέλλες Ι, ο πρωτεύων κανόνας πρέπει να 
προσδιορίζει το δίκαιο του locus laboris, δηλαδή του τόπου όπου πράγματι εκτελείται η 
εργασία. Ο δευτερεύων κανόνας (το δίκαιο της χώρας «από την οποία» ο εργαζόμενος παρέχει 
συνήθως την εργασία του) θα κάλυπτε, για παράδειγμα, το ιπτάμενο προσωπικό των 
αεροπορικών εταιρειών. Ο τριτεύων κανόνας προσδιορίζει το δίκαιο του τόπου στον οποίο 
βρίσκεται η επιχείρηση, για τις περιπτώσεις όπου δεν θα μπορούσε να εφαρμοσθεί ο πρωτεύων 
και ο δευτερεύων κανόνας. Τέλος, η παράγραφος 3 επιτρέπει να εφαρμοσθεί το δίκαιο άλλης 
χώρας αν προκύπτει ότι η ατομική σύμβαση απασχόλησης παρουσιάζει εμφανώς στενότερο 
σύνδεσμο με τη χώρα αυτή.
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Τροπολογία 21
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο αα) (νέο)

(αα) εάν ο εργαζόμενος δεν παρέχει 
συνήθως την εργασία του σε κάποια 
χώρα, από το δίκαιο της χώρας από την 
οποία ο εργαζόμενος παρέχει συνήθως 
την εργασία του κατ’ εκτέλεση της 
σύμβασης·

Τροπολογία 22
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο αβ), πρώτο εδάφιο (νέο)

(αβ) για τους σκοπούς των στοιχείων (α) 
και (αα), ο τόπος 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.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό εμφανίζεται στο στοιχείο (α) της πρότασης της Επιτροπής και είναι ουσιαστικά 
αμετάβλητο σε σχέση με τη Σύμβαση της Ρώμης. Ο χαρακτηρισμός των «καθηκόντων» ως 
«ειδικών» επιδιώκει να δείξει ότι η προσωρινή δραστηριότητα σε άλλη χώρα πρέπει να 
ερμηνεύεται με στενή έννοια.

Τροπολογία 23
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο αβ), δεύτερο εδάφιο (νέο)

Κάθε απόσπαση σε άλλη χώρα για 
περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους 
τεκμαίρεται ότι δεν αποτελεί προσωρινή 
εργασία κατά την έννοια της παρούσας 
διάταξης, και κάθε απόσπαση σε άλλη 
χώρα για περίοδο μεγαλύτερη των δύο 
ετών δεν θεωρείται προσωρινή εργασία 
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κατά την έννοια της παρούσας διάταξης.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Τα προτεινόμενα χρονικά 
διαστήματα αντανακλούν τους κανόνες σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στον κανονισμό 
1408/71.

Τροπολογία 24
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 το δίκαιο αυτής της άλλης 
χώρας.

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

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι εκείνο που καλύπτεται είναι οι 
ατομικές και όχι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, Η προσθήκη του επιρρήματος «σαφώς» 
ενισχύει το σύστημα τριών επιπέδων που περιέχεται στο άρθρο 6(2).

Τροπολογία 25
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.

Αιτιολόγηση

Η έννοια των κανόνων δημόσιας τάξης και των διατάξεων αναγκαστικού δικαίου είναι πιο 
περιορισμένη και ειδική απ’ ό,τι, για παράδειγμα, στο άρθρο 6 σχετικά με τις συμβάσεις 
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εργασίας. Εκεί, όπως και στην περίπτωση των άρθρων 3(5) και 10(4), εκείνο που εννοείται 
είναι οι εσωτερικοί κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Θα έπρεπε επομένως να καταστεί σαφές ότι 
ο ορισμός της παραγράφου 1 αναφέρεται μόνο στο ίδιο το άρθρο 6 και στους διεθνείς κανόνες 
αναγκαστικού δικαίου. Η έκφραση «πρωταρχικής σημασίας» αντικαταστάθηκε με τη λέξη 
«αναγκαία», επειδή ο τελευταίος αυτός όρος φαίνεται αντικειμενικότερος και συνηθίζεται 
περισσότερο στη νομοθεσία.

Τροπολογία 26
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Είναι εξίσου δυνατό να δοθεί ισχύς 
στους κανόνες δημόσιας τάξης άλλης 
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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για τη σχετική διάταξη της Σύμβασης της Ρώμης έχει διατυπωθεί επιφύλαξη από τη Γερμανία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Λεττονία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και τη 
Σλοβενία. Ο διακριτικός χαρακτήρας της, η αβεβαιότητα των κριτηρίων που χρησιμοποιεί και 
το δυνητικό εύρος της θεωρείται ότι θα μπορούσαν να μειώσουν την ασφάλεια δικαίου και να 
ενθαρρύνουν απόπειρες καταστρατήγησης των συμβατικών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να 
αυξηθεί η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος για τους οικονομικούς φορείς και να διογκωθεί το 
κόστος.

Τροπολογία 27
Άρθρο 18, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Εάν η σύμβαση συνάπτεται στο πλαίσιο 
της εκμετάλλευσης υποκαταστήματος, 
αντιπροσωπείας ή οποιασδήποτε άλλης 
εγκατάστασης, ή εάν, σύμφωνα με τη 
σύμβαση, η παροχή πρέπει να εκτελεστεί 
από μία τέτοια εγκατάσταση, ως συνήθης 
διαμονή νοείται ο τόπος αυτής της 

Εάν η σύμβαση συνάπτεται στο πλαίσιο 
της εκμετάλλευσης υποκαταστήματος, 
αντιπροσωπείας ή οποιασδήποτε άλλης 
εγκατάστασης, ή εάν, σύμφωνα με τη 
σύμβαση, η παροχή πρέπει να εκτελεστεί 
από μία τέτοια εγκατάσταση, ως συνήθης 
διαμονή νοείται ο τόπος αυτής της 
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εγκατάστασης. εγκατάστασης.

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 28
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 ή την θέσπιση πράξεων εκ 
μέρους των οργάνων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων οι οποίες :

(α) σε ειδικά θέματα, ρυθμίζουν τη 
σύγκρουση νόμων στον τομέα των 
συμβατικών ενοχών· κατάλογος αυτών των 
πράξεων που ισχύουν σήμερα 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1·

(α) σε ειδικά θέματα, ρυθμίζουν τη 
σύγκρουση νόμων στον τομέα των 
συμβατικών ενοχών· κατάλογος με 
ορισμένες τέτοιες πράξεις που ισχύουν 
σήμερα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1·

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

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

(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 διατάξεις που προορίζονται 
να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς στο μέτρο που 
αυτές δε μπορούν να εφαρμοστούν σε 
συνδυασμό με το δίκαιο που ορίζεται από 
τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το στοιχείο (α), ο κατάλογος του Παραρτήματος Ι δεν είναι εξαντλητικός και η 
διατύπωση της διάταξης πρέπει να αντανακλά το γεγονός αυτό.

Το στοιχείο (γ) ευθυγραμμίζεται με την αντίστοιχη διάταξη της πρότασης κανονισμού Ρώμη ΙΙ 
όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 29
Άρθρο 23, παράγραφος 2α (νέα)

2α Τα κράτη εντός των οποίων διάφορες 
εδαφικές ενότητες έχουν δικούς τους 
κανόνες δικαίου σχετικά με τις 
εξωσυμβατικές ενοχές δεν υποχρεούνται 
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να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό σε 
συγκρούσεις νόμων που αφορούν 
αποκλειστικά και μόνο το δίκαιο τέτοιων 
εδαφικών ενοτήτων.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή έχει ληφθεί από την πρόταση κανονισμού Ρώμη ΙΙ όπως συζητήθηκε από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Θα επέτρεπε στα κράτη μέλη που 
περιέχουν περισσότερες της μίας δικαιοδοσίες να αποφασίζουν τα ίδια αν θα θεσπίσουν ή όχι 
διατάξεις στα πρότυπα του κοινοτικού δικαίου για να αντιμετωπίσουν καθαρά εσωτερικές 
περιπτώσεις.

Τροπολογία 30
Άρθρο 24, εδάφιο 3

Εφαρμόζεται στις συμβατικές ενοχές που 
γεννώνται μετά την έναρξη εφαρμογής 
του. Εντούτοις, για τις συμβατικές ενοχές 
που γεννώνται πριν από την έναρξη 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο 
κανονισμός εφαρμόζεται εφόσον οι 
κανόνες του καταλήγουν στο ίδιο δίκαιο 
με εκείνο που θα ήταν εφαρμοστέο 
δυνάμει της σύμβασης της Ρώμης του 
1980.

Εφαρμόζεται στις συμβατικές ενοχές που 
γεννώνται μετά την έναρξη εφαρμογής 
του.

Αιτιολόγηση

Κατ’ αρχήν η νομοθεσία δεν πρέπει να έχει αναδρομική εφαρμογή. Η διάταξη αυτή φαίνεται να 
προσθέτει μια άσκοπη περιπλοκή και θα μπορούσε να υπονομεύσει την ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 31
Παράρτημα 1

- Οδηγία σχετικά με την επιστροφή 
πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα 
απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους 
μέλους (οδηγία 93/7/ΕΟΚ της 15.3.1993)

- Οδηγία σχετικά με την επιστροφή 
πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα 
απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους 
μέλους (οδηγία 93/7/ΕΟΚ της 15.3.1993)

- Οδηγία σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών (οδηγία 96/71/ΕΚ της 
16.12.1996)

- Οδηγία σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών (οδηγία 96/71/ΕΚ της 
16.12.1996)

- Δεύτερη οδηγία για την πρωτασφάλιση 
εκτός της ασφάλειας ζωής (οδηγία 
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88/357/ΕΟΚ της 22.6.1988, όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από 
τις οδηγίες αριθ. 92/49/ΕΟΚ και 
2002/13/ΕΚ)
- Δεύτερη οδηγία ασφάλισης ζωής 
(οδηγία 90/619/ΕΟΚ της 8.11.1990 όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από 
τις οδηγίες 92/96/ΕΟΚ και 2002/12/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Πέραν του γεγονότος ότι η δεύτερη οδηγία ασφάλισης ζωής έχει καταργηθεί και έχει 
αντικατασταθεί με την οδηγία 2002/83, οι δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να διαγραφούν.

Οι συμβάσεις ασφάλισης που καλύπτουν κινδύνους εντός της ΕΕ πρέπει να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής των γενικών διατάξεων σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι συνδέουν τη σύμβαση 
με ένα εφαρμοστέο δίκαιο. Ο ασφαλιστικός κλάδος και οι πελάτες του, όσον αφορά τις 
συμβάσεις πλην καταναλωτών, θα είχαν το όφελος διευρυμένων δυνατοτήτων επιλογής 
εφαρμοστέου δικαίου. Μια προσεκτική επιλογή του εφαρμοστέου στις συμβάσεις δικαίου θα 
καθιστούσε δυνατή την προσφορά πανομοιότυπων προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με 
αποτέλεσμα να εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό η ανάγκη ανάπτυξης χωριστών προϊόντων για κάθε 
αγορά. Κατά το παρελθόν τα προβλήματα στον τομέα αυτό οδήγησαν τις ασφαλιστικές εταιρείες 
να μην κάνουν μεγάλη χρήση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για οτιδήποτε λιγότερο από την 
κάλυψη σημαντικών κινδύνων. Όσον αφορά την επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, μόνο οι 
καταναλωτές χρειάζονται προστασία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλίσεων. Οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι διαθέτουν αρκετή επιχειρηματική 
πείρα για να κατανοήσουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν όταν αναπτύσσουν 
δραστηριότητα έξω από το σύστημα δικαίου της χώρας τους, ή για να αναγνωρίσουν πότε 
χρειάζονται νομικές συμβουλές.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση κανονισμού (Ρώμη Ι) έχει στόχο να μετατρέψει τη Σύμβαση της Ρώμης του 1980 
σε κοινοτική πράξη και, όπου είναι αναγκαίο, να την αναθεωρήσει.

Μολονότι ορισμένοι έχουν αμφισβητήσει την ανάγκη έγκρισης κανονισμού, η εισηγήτρια 
θεωρεί ότι αυτό είναι σκόπιμο για τους ακόλουθους λόγους: (α) οι κανονισμοί 
τροποποιούνται ευκολότερα από τις συμβάσεις και μπορούν, ως μέρος του κοινοτικού 
κεκτημένου, να επεκταθούν ταχύτερα στα νέα κράτη μέλη· (β) θα διασφαλισθεί η δυνατότητα 
αιτήσεων προς το Δικαστήριο για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων (βλ. την 
καθυστέρηση του Βελγίου στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων της Σύμβασης της Ρώμης 
σχετικά με την ερμηνεία της από το Δικαστήριο)· (γ) ο κανονισμός προσφέρει μια ενιαία 
πράξη που είναι άμεσα δεσμευτική για τα εθνικά δικαστήρια, ενώ σε πολλές χώρες η κύρωση 
μιας διεθνούς σύμβασης απαιτεί τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να γίνει η 
σύμβαση δεσμευτική στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι ο 
κανονισμός δεν θα εφαρμόζεται στη Δανία. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα ξεπεράσει την αρχική του διστακτικότητα και τελικά θα συμμετάσχει στην 
έγκριση του κανονισμού.

Πέραν τούτων, η εισηγήτρια σημειώνει ότι πολλές διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού 
είναι καινοφανείς σε σχέση με τη Σύμβαση της Ρώμης. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα 
συζητηθούν διεξοδικά στο πλαίσιο της επιτροπής και επιφυλάσσεται να προτείνει περαιτέρω 
τροπολογίες αφού ληφθούν υπόψη οι συζητήσεις αυτές και οι προτάσεις που θα της 
διαβιβασθούν.

Οι τροπολογίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν προορισμό να βελτιώσουν το 
κείμενο που προτείνεται από την Επιτροπή, υπό το πρίσμα των διάφορων προτάσεων που 
έχουν διαβιβασθεί στην εισηγήτρια και με στόχο να εναρμονισθεί περισσότερο το κείμενο με 
το σχέδιο Ρώμη ΙΙ στην παρούσα μορφή του. Η εισηγήτρια συγκέντρωσε κυρίως την προσοχή 
της σε ορισμένες βασικές διατάξεις, όπως το άρθρο 4 (Εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής) 
και το άρθρο 6 (Ατομικές συμβάσεις εργασίας), όπου υποστηρίζει μια αντίληψη που 
πλησιάζει περισσότερο τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση της Ρώμης ΙΙ 
και τους κανόνες των εκτός ΕΕ δικαιοδοσιών σχετικά με τη σύγκρουση νόμων. Επίσης, 
επιδίωξε να γίνει διάκριση ανάμεσα στις εσωτερικές και τις διεθνείς διατάξεις αναγκαστικού 
δικαίου με την τροποποίηση του άρθρου 8, επειδή οι διάφορες αναφορές στις «διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου» στα άρθρα 3(5), 6(1), 8 και 10(1) θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σύγχυση.

Έγινε επιπροσθέτως μια προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες του ασφαλιστικού 
κλάδου, κατά τρόπο ώστε να αναμένονται απτά οφέλη για τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα των ασφαλίσεων.

Τέλος, η εισηγήτρια παρατηρεί ότι υπάρχουν πολλές αποκλίσεις ανάμεσα στις διάφορες 
γλωσσικές εκδοχές της πρότασης της Επιτροπής και εκφράζει την ελπίδα ότι αυτές θα 
εξαλειφθούν από τους γλωσσομαθείς νομικούς του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας.


