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Σύνοψη
Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στη διεύρυνση της συζήτησης για το ευρωπαϊκό δίκαιο
των συµβάσεων, µε τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και των
ενδιαφεροµένων πλευρών, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων, των νοµικών, των
ακαδηµαϊκών και των οµάδων καταναλωτών.
Η προσέγγιση ορισµένων ειδικών τοµέων του δικαίου των συµβάσεων σε επίπεδο ΕΚ
καλύπτει ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων. Ο νοµοθέτης σε επίπεδο ΕΚ έχει ακολουθήσει µια
επιλεκτική προσέγγιση, µε την έκδοση οδηγιών για συγκεκριµένες συµβάσεις ή
συγκεκριµένες τεχνικές εµπορίας, όπου εντοπίστηκε ανάγκη εναρµόνισης. Στην παρούσα
φάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την ανάγκη
ανάληψης περαιτέρω δράσης στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων, πόσο µάλλον αφού η
σηµερινή κατά περίπτωση προσέγγιση ενδεχοµένως δεν είναι κατάλληλη για την επίλυση
όλων των προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν.
Η Επιτροπή αναζητεί πληροφορίες για το κατά πόσον τα προβλήµατα οφείλονται σε
αποκλίσεις του δικαίου των συµβάσεων µεταξύ των κρατών µελών και, αν όντως είναι έτσι,
ποια είναι τα προβλήµατα αυτά. Συγκεκριµένα, η ανακοίνωση θέτει το ερώτηµα του κατά
πόσον µπορούν προβλήµατα που σχετίζονται µε τη σύναψη, την ερµηνεία και την εκτέλεση
διασυνοριακών συµβάσεων να επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Επίσης, η Επιτροπή ενδιαφέρεται να µάθει κατά πόσον η ύπαρξη διαφορετικών δικαίων περί
συµβάσεων αποθαρρύνουν τις διασυνοριακές συναλλαγές ή αυξάνουν το κόστος αυτών. Η
ανακοίνωση ζητεί επίσης την υποβολή απόψεων σχετικά µε το κατά πόσον η υφιστάµενη
προσέγγιση όσον αφορά την εναρµόνιση του δικαίου των συµβάσεων ανά τοµέα µπορεί να
δηµιουργήσει αντιφάσεις σε επίπεδο ΕΚ ή να έχει ως αποτέλεσµα την υιοθέτηση ενός µη
ενιαίου τρόπου ερµηνείας της νοµοθεσίας της ΕΚ και λήψης εθνικών µέτρων µεταφοράς.
Εάν εντοπίζονται συγκεκριµένα προβλήµατα, η Επιτροπή επιθυµεί να της υποβληθούν
γνώµες σχετικά µε τις λύσεις που πρέπει ή µπορούν να δοθούν. Στην προσπάθεια εντοπισµού
δυνατών λύσεων, η ανακοίνωση περιέχει ένα µη εξαντλητικό κατάλογο πιθανών λύσεων.
Ωστόσο, τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να προτείνουν άλλες λύσεις.
–
–

–

–

Να αφεθεί η λύση των προβληµάτων που εντοπίζονται στην αγορά.
Να προωθηθεί η ανάπτυξη κοινών και µη δεσµευτικών αρχών για το δίκαιο των
συµβάσεων, που θα χρησιµοποιούνται από τα συµβαλλόµενα µέρη για τη σύναψη
των συµβάσεων, από τα εθνικά δικαστήρια και τους επιδιαιτητές για την έκδοση
αποφάσεων και από τους εθνικούς νοµοθέτες για το σχεδιασµό νοµοθετικών
πρωτοβουλιών.
Να γίνει επισκόπηση και βελτίωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας της ΕΚ στον τοµέα
του δικαίου των συµβάσεων, έτσι ώστε να γίνει πιο συνεκτική ή να προσαρµοστεί
έτσι ώστε να καλύπτει καταστάσεις που δεν προβλέπονταν κατά τη χρονική στιγµή
της θέσπισής της.
Να θεσπιστεί ένας νέος µηχανισµός σε επίπεδο ΕΚ. Μπορούν να συνδυαστούν
διάφορα στοιχεία: η φύση της πράξης που θα θεσπιστεί (κανονισµός, οδηγία ή
σύσταση), η σχέση µε το εθνικό δίκαιο (που µπορεί να αντικατασταθεί ή να
συνυπάρχει), το θέµα των προαιρετικών κανόνων στο πλαίσιο των εφαρµοστέων
διατάξεων και του κατά πόσον τα συµβαλλόµενα µέρη θα µπορούν να επιλέγουν την
εφαρµογή του κοινοτικού µηχανισµού ή αν αυτός θα ισχύει αυτόµατα, ως δίκτυ
2

ασφαλείας ελάχιστων διατάξεων, σε περίπτωση που τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
έχουν συµφωνήσει σε µια συγκεκριµένη λύση.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει εντατικοποιηθεί η συζήτηση σχετικά µε
την εναρµόνιση του ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου και κυρίως του δικαίου των
συµβάσεων1.

2.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει µια σειρά ψηφισµάτων που αφορούν τη
δυνατότητα εναρµόνισης του ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου. Το 1989 και το 1994,
µε ψηφίσµατά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την έναρξη των εργασιών για
τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού κώδικα ιδιωτικού δικαίου2. Στα ψηφίσµατά του
αυτά, το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι η εναρµόνιση συγκεκριµένων τοµέων του
ιδιωτικού δικαίου είναι πολύ σηµαντική για την ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς. Το Κοινοβούλιο αναφέρει επίσης ότι η ενοποίηση κύριων κλάδων του
ιδιωτικού δικαίου υπό τη µορφή ενός ευρωπαϊκού αστικού κώδικα θα αποτελέσει το
αποτελεσµατικότερο µέσο εναρµόνισης, προκειµένου να πληρούνται οι νοµικές
προδιαγραφές της Κοινότητας προκειµένου να επιτευχθεί µια ενιαία αγορά χωρίς
σύνορα.

3.

Επίσης, στο ψήφισµά του της 16ης Μαρτίου 2000 σχετικά µε το πρόγραµµα
εργασίας της Επιτροπής για το 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "θεωρεί ότι
επιβάλλεται µεγαλύτερη εναρµόνιση στον τοµέα του αστικού δικαίου στην ενιαία
αγορά και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει µελέτη για το θέµα αυτό”3. Στην
απάντησή της της 25ης Ιουλίου 2000 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή
αναφέρει ότι "θα υποβάλει ανακοίνωση στα άλλα θεσµικά όργανα και στο κοινό µε
στόχο µια σε βάθος και όσο το δυνατόν ευρύτερη συζήτηση εντός της προθεσµίας
του 2001 που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο" στο Τάµπερε. Η Επιτροπή αναφέρει
επίσης ότι "λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της για την ανάπτυξη της εσωτερικής
αγοράς και τις µελλοντικές εµπορικές και τεχνολογικές τάσεις, η ανακοίνωση αυτή
θα αναλύει το, ισχύον ή υπό προετοιµασία, κοινοτικό κεκτηµένο σε τοµείς που
άπτονται του αστικού δικαίου προκειµένου να εντοπίσει και να αξιολογήσει τις
ελλείψεις καθώς και τις περατωθείσες ή τρέχουσες ακαδηµαϊκές εργασίες”.

4.

Πραγµατικά, στα συµπεράσµατα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο
Τάµπερε, στην παράγραφο 39, ζητείται "όσον αφορά το ουσιαστικό δίκαιο, η
διεξαγωγή µιας συνολικής µελέτης σχετικά µε την ανάγκη σύγκλισης της
νοµοθεσίας των κρατών µελών σε θέµατα αστικού δικαίου, προκειµένου να
εξαλειφθούν τα εµπόδια για την καλή λειτουργία των αστικών διαδικασιών"4. Στον
"Πίνακα αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη
δηµιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης"5, ανακοινώνεται η

1

. Cf. Ole Lando and Hugh Beale (eds.), Principles of European Contract Law Parts I and II, (Kluwer Law
International, 2000)· Academy of European Private Lawyers, European Contract Code – Preliminary draft,
(Universita Di Pavia, 2001), στη συνέχεια αναφέρεται ως «οµάδα της Πάβια»· ‘Study Group for a European
Civil Code’. Εκτενής συζήτηση, συµπεριλαµβανοµένης λεπτοµερούς βιβλιογραφίας, θεµάτων που αφορούν
το αστικό δίκαιο στην Ευρώπη παρατίθεται στο Hartkamp, Hesselink, Hondius, Joustra, Perron (eds.),
Towards a European Civil Code (Kluwer Law International, 1998).
2
. ΕΕ C 158, 26.6.1989, σ. 400 (Ψήφισµα A2-157/89)· ΕΕ C 205, 25.7.1994, σ. 518 (Ψήφισµα A3-0329/94).
3
. ΕΕ C 377, 29.12.2000, p. 323 (Ψήφισµα B5-0228, 0229 – 0230 / 2000, σ. 326 σηµείο 28).
4
. Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Τάµπερε, 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, SI (1999)
800.
5
. COM (2000) 167, 24.3.2000, όπως ενηµερώθηκε το Νοέµβριο του 2001, βλ. COM (2001) 278, 23.05.2001.
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έκδοση ενός συµβουλευτικού εγγράφου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Τάµπερε
ασχολήθηκε µε θέµατα που αφορούν τη δικαστική συνεργασία στον τοµέα του
αστικού δικαίου, βάσει του Τίτλου IV της συνθήκης ΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό, η
παρούσα ανακοίνωση µπορεί να ερµηνευθεί ως το πρώτο βήµα προς την υλοποίηση
των συµπερασµάτων του Τάµπερε.
5.

Τέλος, η παρούσα ανακοίνωση περιλαµβάνεται επίσης στην ανακοίνωση της
Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες6, στο
πλαίσιο της πολιτικής για την εξασφάλιση της συνοχής του νοµοθετικού πλαισίου
στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.

6.

Εξέχοντες εκπρόσωποι του ακαδηµαϊκού κόσµου συζήτησαν εκτενώς το θέµα της
εναρµόνισης συγκεκριµένων τοµέων του δικαίου των συµβάσεων. Πρόσφατα
δηµοσιεύτηκαν δύο σχέδια που αφορούσαν τον κώδικα συµβάσεων7 και τις γενικές
αρχές του δικαίου των συµβάσεων8. Οι ακαδηµαϊκές εργασίες συνεχίζονται και
περιλαµβάνουν την εξέταση και άλλων θεµάτων που δεν συµπεριλαµβάνονται στα
δύο σχέδια που δηµοσιεύτηκαν, όπως συµβάσεις σε συγκεκριµένους τοµείς των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές συµβάσεις, κατασκευαστικές
συµβάσεις, επιχειρηµατικές απαιτήσεις, χρηµατοδοτικές µισθώσεις και ορισµένους
τοµείς του ιδιοκτησιακού δικαίου. Συγκεκριµένα, οι ακαδηµαϊκές εργασίες
επικεντρώνονται σε τοµείς ιδιαίτερα σηµαντικούς για την εξασφάλιση των
δικαιωµάτων σε όλη την Ευρώπη.9

7.

Η ακαδηµαϊκή εργασία που έχει εκτελεστεί αφορά τόσο τη θέσπιση ενός
δεσµευτικού κώδικα όσο και τη θέσπιση αρχών αναφοράς (restatements), οι οποίες
θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν χρειάζεται, για την παροχή αξιόπιστων
συγκριτικών πληροφοριών σχετικά µε την ευρωπαϊκή νοµική κατάσταση σε αυτούς
τους τοµείς.

8.

H προσέγγιση ορισµένων τοµέων του δικαίου των συµβάσεων σε επίπεδο ΕΚ έχει
καλύψει ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων. Κατά την περίοδο 1985-199910 εκδόθηκαν
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7

. COM (2001) 66 τελ., 7.2.2001, σ. 11.
. Η “οµάδα της Πάβια” δηµοσίευσε πρόσφατα το έγγραφο “European Contract Code – Preliminary draft”,
(Universita Di Pavia, 2001) βάσει της εργασίας της «Academy of European Private Lawyers». Ο κώδικας

αυτός περιέχει ένα σύνολο κανόνων και λύσεων που βασίζονται στους νόµους κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας και καλύπτουν τη σύνταξη, το περιεχόµενο, την ερµηνεία, την
εκτέλεση και τη µη εκτέλεση µιας σύµβασης, τη λήξη και την παράτασή της, άλλες συµβατικές ανωµαλίες
και ένδικα µέσα.
8
. Η “Επιτροπή Ευρωπαϊκού ∆ικαίου Συµβάσεων” (η οποία έχει λάβει το µεγαλύτερο µέρος της επιδότησής
της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) δηµοσίευσε βιβλίο που έχουν επιµεληθεί οι Ole Lando και Hugh Beale µε
τίτλο "Principles of European Contract Law Parts I and II", (Kluwer Law International, 2000). Το βιβλίο
αυτό περιέχει κοινές αρχές για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε θέµατα που αφορούν τη σύνταξη,
την εγκυρότητα, την ερµηνεία και το περιεχόµενο συµβάσεων, την αρµοδιότητα ενός αντιπροσώπου να
ενεργεί δεσµευτικά για τον εκπροσωπούµενο, την εκτέλεση, τη µη εκτέλεση και τα ένδικα µέσα. Το βιβλίο
περιέχει προτάσεις για κοινούς κανόνες και περιλαµβάνει σχόλια και συγκριτική ανάλυση για κάθε κανόνα.
9
. Μια άλλη σηµαντική ακαδηµαϊκή εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στον τοµέα αυτό είναι η «Study Group
on a European Civil Code» (Οµάδα µελέτης για έναν ευρωπαϊκό αστικό κώδικα), η οποία αποτελείται από
ακαδηµαϊκούς εµπειρογνώµονες των 15 κρατών µελών και ορισµένων υποψήφιων χωρών. Η εργασία τους
αφορά θέµατα όπως "Πωλήσεις/Υπηρεσίες/Μακροχρόνιες συµβάσεις", "Εγγυήσεις", "Εξωσυµβατικές
υποχρεώσεις" ή "Μεταβίβαση ιδιοκτησίας κινητών αγαθών" και περιλαµβάνει συγκριτική έρευνα που έχει
ως στόχο την υποβολή τελικού σχεδίου για τους εν λόγω τοµείς.
10
. Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε
ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (ΕΕ L 171, 7.7.1999, σ.12).
Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των
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επτά οδηγίες στον τοµέα των καταναλωτών, οι οποίες αφορούν θέµατα συµβάσεων.
Και σε άλλους τοµείς σηµειώνεται µια αυξηµένη προσέγγιση11.
9.

2.

Αυτή η εναρµόνιση ανά τοµέα αφορούσε συγκεκριµένες συµβάσεις ή συγκεκριµένες
τεχνικές εµπορίας. Εκδίδονταν οδηγίες όπου εντοπιζόταν κάποια ιδιαίτερη ανάγκη
εναρµόνισης.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

10.

Στην παρούσα φάση της συζήτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες
σχετικά µε την ανάγκη ανάληψης µιας µακρόπνοης δράσης στον τοµέα του δικαίου
των συµβάσεων, πόσο µάλλον αφού µια σταδιακή προσέγγιση δεν θα είναι ικανή να
επιλύσει τα προβλήµατα που ενδεχοµένως προκύψουν. Αυτό δεν αφαιρεί από την
Επιτροπή το δικαίωµα να υποβάλει στο µέλλον προτάσεις για την ανάληψη
συγκεκριµένης δράσης για θέµατα που αφορούν το δίκαιο των συµβάσεων, εφόσον
υπάρξει συγκεκριµένη ανάγκη, κυρίως όσον αφορά πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε
εξέλιξη ή που πρόκειται να αναληφθούν στο πλαίσιο της πολιτικής για την
εσωτερική αγορά.

11.

Εποµένως, σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η διεύρυνση της δηµόσιας
συζήτησης, µε την ενθάρρυνση της συµµετοχής σε αυτήν των καταναλωτών, των
επιχειρήσεων, των επαγγελµατικών ενώσεων, των δηµόσιων διοικήσεων και
φορέων, του ακαδηµαϊκού κόσµου και όλων των ενδιαφεροµένων πλευρών. Στο
µέρος Γ εξετάζονται η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το δίκαιο των συµβάσεων,
η σπουδαιότητά του στις διασυνοριακές διαπραγµατεύσεις και τα προβλήµατα
ενιαίας εφαρµογής του δικαίου της ΕΚ. Στο µέρος ∆ παρουσιάζεται το γενικό
πλαίσιο για την περαιτέρω πολιτική της ΕΚ στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων.

συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές (ΕΕ L 95, 21.4.1993, σ. 29). Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και
περιηγήσεις (ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59). Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1985
για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος (ΕΕ L
372, 31.12.1985, σ. 31). Οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1986 για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που διέπουν την
καταναλωτική πίστη (ΕΕ L 42, 12.2.1987, σ. 48) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88 (ΕΕ L 61,
10.3.1990, σ. 14) και την οδηγία 98/7 (ΕΕ L 101, 1.4.198, σ. 17). Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ
αποστάσεως συµβάσεις (ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19). Οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισµένες πλευρές
των συµβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονοµεριστικής
µίσθωσης (ΕΕ L 280, 29.10.1994, σ. 83).
11
. Ως παραδείγµατα αναφέρονται: Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1986 για το
συντονισµό των δικαίων των κρατών µελών όσον αφορά τους εµπορικούς αντιπροσώπους (ΕΕ L 382,
31.12.1986, σ. 17), Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου
2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού
εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 171, 17.7.2000, σ. 1), Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 200, 8.8.2000, σ. 35), Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
25ης Ιουλίου 1985 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης λόγω ελαττωµατικών προϊόντων (ΕΕ L 210, 7.8.1985, σ. 29) όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 99/34/EC (ΕΕ L 141, 4.6.1999, σ. 20), Οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων
(ΕΕ L 43, 14.2.1997, σ. 25).
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12.

Το δίκαιο των συµβάσεων περιλαµβάνει πολλούς τοµείς δικαίου. Αυτοί συνδέονται
µε τις διαφορετικές πολιτιστικές και νοµικές παραδόσεις των κρατών µελών, όµως
τα νοµικά συστήµατα των κρατών µελών σχετικά µε το δίκαιο των συµβάσεων
διαθέτουν παρόµοιες έννοιες και κανόνες. Το δίκαιο των συµβάσεων συνιστά την
κύρια νοµοθεσία και υπάρχει ήδη κοινοτική νοµοθεσία που ρυθµίζει το δίκαιο των
συµβάσεων, παρά το γεγονός ότι αυτή η νοµοθεσία της ΕΚ έχει προκύψει ως
αποτέλεσµα µιας νοµοθετικής προσέγγισης ανά τοµέα.

13.

Οι τοµείς που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση περιλαµβάνουν συµβάσεις
πωλήσεων και κάθε είδος συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών12. Οι γενικοί κανόνες όσον αφορά την εκτέλεση,
τη µη εκτέλεση και τα ένδικα µέσα συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
συµβάσεων και ως εκ τούτου καλύπτονται επίσης. Εξίσου σηµαντικοί είναι και οι
κανόνες που αφορούν γενικά θέµατα, όπως η σύνταξη µιας σύµβασης και η
εγκυρότητα και η ερµηνεία της. Εξάλλου, λόγω του οικονοµικού πλαισίου,
ενδιαφέρον µπορούν να παρουσιάσουν και κανόνες σχετικά µε τις πιστωτικές
εγγυήσεις όσον αφορά κινητά αγαθά, όπως επίσης και το δίκαιο περί
αδικαιολόγητου πλουτισµού. Τέλος, πρέπει να εξεταστούν και οι πτυχές του δικαίου
περί αστικής ευθύνης που συνδέονται µε συµβάσεις και µε άλλα χαρακτηριστικά της
εσωτερικής αγοράς, αφού αποτελούν ήδη µέρος του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου.

14.

Σε ορισµένους τοµείς του ιδιωτικού δικαίου, οι συµβάσεις συνιστούν µόνο ένα από
τα δυνατά ρυθµιστικά µέσα, δεδοµένης της πολυπλοκότητας της σχέσης µεταξύ των
ενδιαφεροµένων µερών. Οι τοµείς αυτοί, όπως το δίκαιο περί απασχόλησης και το
οικογενειακό δίκαιο, αφορούν ειδικά θέµατα και δεν καλύπτονται από την παρούσα
ανακοίνωση.

15.

Η Επιτροπή επιθυµεί την επικέντρωση της παρούσας ανακοίνωσης σε δύο τοµείς:
πρώτον, στα προβλήµατα που ενδεχοµένως οφείλονται στις αποκλίσεις των εθνικών
δικαίων περί συµβάσεων και, δεύτερον, σε επιλογές σχετικά µε το µέλλον του
δικαίου των συµβάσεων στην ΕΚ. Αυτό θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να
καθορίσει τη µελλοντική της πολιτική στον τοµέα αυτό και να προτείνει τα
απαραίτητα µέτρα.

3.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3.1.

Ισχύουσα νοµοθεσία

3.1.1.

∆ιεθνείς πράξεις

16.

12
13

∆ιεθνή ένδικα µέσα προσφέρουν λύσεις σε συγκεκριµένα προβλήµατα που
ενδεχοµένως προκύψουν λόγω των διαφορών στο εθνικό δίκαιο των συµβάσεων. Το
πρώτο ένδικο µέσο είναι η εφαρµογή ενιαίων ιδιωτικών διεθνών κανόνων για να
καθοριστεί ποιο δίκαιο ισχύει για τη σύµβαση. Η σηµαντικότερη πράξη είναι η
συνθήκη της Ρώµης13 που έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη µέλη.

. COM(2001)66 τελ., 7.2.2001, σ. 11
. Σύµβαση της Ρώµης του 1980 σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές (παγιωµένη µορφή),
ΕΕ C 27, της 26.1.1998, σ. 34)
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17.

18.

19.

20.

3.1.2.
21.

Οι κανόνες της συνθήκης της Ρώµης ισχύουν για συµβατικές υποχρεώσεις σε κάθε
περίπτωση που ενέχει επιλογή ανάµεσα στα δίκαια διαφορετικών χωρών14. Στο
πλαίσιο της συνθήκης, τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν για το ποιο εθνικό δίκαιο
είναι εφαρµοστέο. Ωστόσο, η συνθήκη περιορίζει την επιλογή όσον αφορά το
εφαρµοστέο δίκαιο και καθορίζει ποιο δίκαιο είναι εφαρµοστέο σε περίπτωση που
δεν έχει γίνει επιλογή. Επίσης, οι κανόνες δεν ισχύουν για τους τοµείς, που
αναφέρεται στο άρθρο 1 της συνθήκης (όπως θέµατα που αφορούν το καθεστώς ή τη
νοµική ικανότητα φυσικών προσώπων ή ασφαλιστικές συµβάσεις που καλύπτουν
κινδύνους στις επικράτειες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας).
Το δεύτερο µέσο είναι η εναρµόνιση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου σε
διεθνές επίπεδο.. Η πιο συναφής πράξη είναι η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του
1980, σχετικά µε τις συµβάσεις διεθνών πωλήσεων αγαθών (CISG), που έχουν
εγκρίνει όλα τα κράτη µέλη εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και
την Ιρλανδία.
Με τη CISG θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών, οι οποίοι
ισχύουν για συµβάσεις πωλήσεων, εκτός αν ορίζεται αντίθετα από τα µέρη. Από το
πεδίο εφαρµογής της σύµβασης εξαιρούνται ορισµένοι τοµείς, όπως η πώληση
αγαθών που αγοράζονται για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή χρήση καθώς και η
πώληση µετοχών, επενδυτικών τίτλων ή αξιόγραφων.
Η σύµβαση περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν τη σύσταση σύµβασης (προσφορά
και αποδοχή προσφοράς) και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του πωλητή και του
αγοραστή. Η σύµβαση δεν αφορά την εγκυρότητα της σύµβασης ή των διατάξεών
της αλλά ούτε και µε το αποτέλεσµα που µπορεί να έχει η σύµβαση στην ιδιοκτησία
των πωληθέντων αγαθών. Τέλος, η σύµβαση δεν ασχολείται µε το θέµα της ευθύνης
του πωλητή εκτός των όρων της σύµβασης.
Περιγραφή του κοινοτικού κεκτηµένου

Πολλές κοινοτικές πράξεις περιλαµβάνουν διατάξεις για την εναρµόνιση θεµάτων
που αφορούν το ιδιωτικό δίκαιο. Ορισµένες οδηγίες καθορίζουν κανόνες για τη
σύναψη σύµβασης, τη µορφή και το περιεχόµενο µιας προσφοράς και την αποδοχή
της καθώς και για την εκτέλεση σύµβασης, δηλαδή για τις υποχρεώσεις των
συµβαλλόµενων µερών. Πολλές οδηγίες καθορίζουν επίσης λεπτοµερώς το
περιεχόµενο των πληροφοριών που πρέπει να δίδονται στα µέρη σε διάφορα στάδια,
κυρίως πριν από τη σύναψη της σύµβασης.
Ορισµένες οδηγίες καλύπτουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλόµενων µερών, όσον αφορά την εκτέλεση της σύµβασης,
συµπεριλαµβανοµένης της ελλιπούς εκτέλεσης και της µη εκτέλεσης.

14

. Εκτός µε τη σύµβαση υπάρχει και η Σύµβαση των Βρυξελλών που υπογράφτηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 1968
και αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές
υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε από τις συµβάσεις για την προσχώρηση των νέων κρατών µελών στη
σύµβαση αυτή. Η σύµβαση ορίζει ποιος φορέας είναι αρµόδιος για την επίλυση της υπόθεσης. Για όλα τα
κράτη µέλη, εκτός της ∆ανίας, η σύµβαση αντικαθίσταται από 1ης Μαρτίου 2002 από τον κανονισµό του
Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας ∆εκεµβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και
την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1).
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22.

3.2.

Στο παράρτηµα Ι δίδεται µια περιγραφή των πλέον συναφών κοινοτικών πράξεων
σχετικά µε το δίκαιο των συµβάσεων. Σο παράρτηµα ΙΙ αναφέρονται οι δεσµευτικές
και µη δεσµευτικές πράξεις που αφορούν βασικά θέµατα του ιδιωτικού δικαίου. Το
παράρτηµα ΙΙΙ αποτελεί µια δοµηµένη παρουσίαση του κοινοτικού κεκτηµένου,
δίδοντας µια εικόνα του βαθµού στον οποίο η νοµοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο αλλά
και η CISG έχουν αντιµετωπίσει ήδη θέµατα του δικαίου των συµβάσεων, σε τοµείς
που θίγονται στην παρούσα ανακοίνωση.
Συνέπειες για την εσωτερική αγορά

23.

Η Επιτροπή θέλει να διαπιστώσει εάν η συνύπαρξη των εθνικών δικαίων περί
συµβάσεων στα κράτη µέλη δηµιουργεί άµεσα ή έµµεσα εµπόδια στη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και, εάν ναι, σε ποιο βαθµό. Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη
παρόµοιων εµποδίων, ενδεχοµένως θα κληθούν τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να
προβούν σε κατάλληλες ενέργειες.

24.

Με τη συνθήκη ΕΚ αποδίδονται στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα εξουσίες
προκειµένου να προωθηθεί η δηµιουργία και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
και κυρίως η ελεύθερη διακίνηση αγαθών, ατόµων, υπηρεσιών και κεφαλαίου. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, η ΕΚ πέτυχε µια σηµαντική µείωση των εµποδίων που
αντιµετωπίζουν σε συναλλαγές σε όλη την ΕΚ αλλά και εκτός αυτής οι οικονοµικοί
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστών, των παροχέων υπηρεσιών,
των ενδιάµεσων και των καταναλωτών.

25.

Οι τεχνικές εξελίξεις, όπως οι δυνατότητες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο για το
ηλεκτρονικό εµπόριο, διευκολύνουν τους οικονοµικούς παράγοντες στην
ολοκλήρωση συναλλαγών από µακρινές αποστάσεις. Η εισαγωγή του ευρώ ως
κοινού νοµίσµατος δώδεκα κρατών µελών της ΕΚ αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό
παράγοντα που θα διευκολύνει το διασυνοριακό εµπόριο. Ωστόσο, παρά τις µέχρι
τώρα σηµαντικές επιτυχίες, εξακολουθούν να υφίστανται ορισµένα προβλήµατα. Οι
αγορές δεν είναι ακόµη τόσο αποτελεσµατικές όσο θα µπορούσαν και θα έπρεπε να
είναι, προς ζηµία όλων των εµπλεκοµένων µερών.

26.

Η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, µε τη µορφή πωλήσεων, χρηµατοδοτικής
µίσθωσης ή αντιστάθµισης, διέπεται από µια σύµβαση. Εποµένως, προβλήµατα που
αφορούν τη σύναψη, την ερµηνεία και την εφαρµογή συµβάσεων που
χρησιµοποιούνται στο διασυνοριακό εµπόριο µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς. Ανταποκρίνονται οι υφιστάµενοι κανόνες του δικαίου των
συµβάσεων στις σηµερινές και µελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά ή χρειάζεται η ανάληψη κοινοτικής δράσης;

27.

Γενικά, τα εθνικά συστήµατα για το δίκαιο των συµβάσεων καθορίζουν την αρχή της
συµβατικής ελευθερίας. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, τα συµβαλλόµενα µέρη είναι
ελεύθερα να συµφωνήσουν τους δικούς τους συµβατικούς όρους. Ωστόσο, κάθε
σύµβαση διέπεται από τους νόµους και τις δικαστικές αποφάσεις ενός
συγκεκριµένου κράτους. Ορισµένοι από αυτούς τους εθνικούς κανόνες δεν είναι
υποχρεωτικοί και τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να αποφασίσουν είτε να
εφαρµόσουν τους κανόνες αυτούς είτε να συµφωνήσουν σε διαφορετικούς όρους.
Άλλοι πάλι εθνικοί κανόνες είναι υποχρεωτικοί, ιδίως όταν υπάρχει σηµαντική
διαφορά ανάµεσα στις θέσεις των συµβαλλόµενων µερών, όπως στις συµβάσεις µε
µισθωτές ή καταναλωτές.
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28.

Συνήθως, η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών συστηµάτων δεν δηµιουργεί προβλήµατα
στις διασυνοριακές συναλλαγές, αφού τα µέρη µπορούν να αποφασίσουν ποιο δίκαιο
διέπει τη σύµβασή τους. Επιλέγοντας ένα εθνικό δίκαιο, αποδέχονται όλους τους
υποχρεωτικούς κανόνες αυτού του δικαίου, όπως και εκείνους τους µη
υποχρεωτικούς κανόνες τους οποίους δεν αντικαθιστούν µε διαφορετικούς όρους.
Ωστόσο, µπορεί να προκύψουν συγκρούσεις µεταξύ υποχρεωτικών κανόνων δικαίου
σε µια χώρα µε αντίθετους υποχρεωτικούς κανόνες του εθνικού δικαίου µιας άλλης
χώρας. Οι συγκρούσεις αυτές, ανάµεσα στους διαφορετικούς υποχρεωτικούς
κανόνες, µπορούν να επιδράσουν αρνητικά στις διασυνοριακές συναλλαγές.

29.

Παρ’ ό,τι δεν απαιτείται από τους εθνικούς νόµους, ορισµένες ρήτρες σε συµβάσεις
µπορεί να προκύπτουν από την κοινή πρακτική σε ένα δεδοµένο κράτος µέλος,
ειδικά εάν η πρακτική αυτή έχει επισηµοποιηθεί σε τυποποιηµένες συµβάσεις.
Μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη η σύναψη µιας σύµβασης που περιέχει
διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις από αυτές που εφαρµόζονται γενικά σε ένα
συγκεκριµένο κράτος µέλος. Υπάρχουν σηµαντικοί οικονοµικοί όπως και νοµικοί
λόγοι που καθιστούν πολύ δύσκολο ή και αδύνατο για ένα µέρος να συµφωνήσει µε
τους όρους και προϋποθέσεις σε µια τυποποιηµένη σύµβαση που χρησιµοποιείται
γενικά στο κράτος µέλος του άλλου µέρους και αντίστροφα.

30.

Για τους καταναλωτές και κυρίως για τις ΜΜΕ, η άγνοια άλλων συστηµάτων
δικαίου των συµβάσεων µπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τη σύναψη
διασυνοριακών συναλλαγών. Αυτό ήταν και το αιτιολογικό ορισµένων κοινοτικών
πράξεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
Εποµένως, οι παροχείς αγαθών και υπηρεσιών µπορεί να θεωρήσουν οικονοµικά
ασύµφορη την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε καταναλωτές σε άλλες χώρες και
να αποτραπούν από παρόµοιες δραστηριότητες. Στον τοµέα των υπεργολαβιών, οι
διατάξεις που καλύπτουν τις συµβάσεις υπεργολαβίας και εφοδιασµού διαφέρουν
πολύ στα κράτη µέλη15. Αυτές οι διαφορές µπορούν να καταστήσουν δύσκολη τη
συµµετοχή υπεργολάβων - βασικά ΜΜΕ - σε διασυνοριακές συµφωνίες.

31.

Επίσης, η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών νοµικών κανόνων, µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους της συναλλαγής, κυρίως του κόστους
πληροφόρησης και ενδεχοµένως των δικαστικών δαπανών, για τις επιχειρήσεις
γενικά και τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές ειδικότερα. Μπορεί να υποχρεωθούν τα
συµβαλλόµενα µέρη να ζητήσουν ενηµέρωση και νοµική συµβουλή σχετικά µε την
ερµηνεία και την εφαρµογή ενός άγνωστου σε αυτά ξένου νόµου. Εάν στη σύµβαση
έχει επιλεγεί το εφαρµοστέο δίκαιο, αυτό ισχύει για το συµβαλλόµενο µέρος του
οποίου το δίκαιο δεν επιλέχτηκε. Ισχύει σε µικρότερο βαθµό και για συµβάσεις στις
οποίες τα µέρη έχουν συµφωνήσει τυποποιηµένους συµβατικούς όρους, όταν οι όροι
αυτοί δεν καλύπτουν όλα τα ενδεχόµενα προβλήµατα.

32.

Αυτό το αυξηµένο κόστος συναλλαγής µπορεί να αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό
µειονέκτηµα, για παράδειγµα στην περίπτωση που ένας ξένος παροχέας
ανταγωνίζεται έναν παροχέα που εδρεύει στην ίδια χώρα µε τον υποψήφιο πελάτη.

15

. Πρόκειται για ένα ειδικό νόµο περί υπεργολαβίας (Ιταλία) και ένα νόµο περί συνθηκών πληρωµής
υπεργολάβων (Γαλλία) έως και για διατάξεις περί συµβατικών σχέσεων του αστικού κώδικα στα
περισσότερα κράτη µέλη (π.χ. στη Γερµανία, η υπεργολαβία εµπίπτει στο νόµο του 1976 περί γενικών όρων
επιχειρήσεων και σε ορισµένα άρθρα του αστικού κώδικα).
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33.

3.3.

Η Επιτροπή επιδιώκει την υποβολή απόψεων για το κατά πόσο προκύπτουν
προβλήµατα για την εσωτερική αγορά από τις προαναφερθείσες συνθήκες καθώς και
για άλλα θέµατα που αφορούν το δίκαιο των συµβάσεων και παρεµποδίζουν τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ενιαία εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου

34.

Ο νοµοθέτης της ΕΚ πρέπει να εξασφαλίζει συνέπεια στη σύνταξη της νοµοθεσίας
της ΕΚ καθώς επίσης και στην εφαρµογή της στα κράτη µέλη. Τα µέτρα που
λαµβάνονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους,
να ερµηνεύονται κατά τον ίδιο τρόπο και να έχουν τον ίδιο αντίκτυπο σε όλα τα
κράτη µέλη. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, σε απόφασή του, αναφέρει ότι "από την
ανάγκη τόσο της ενιαίας εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου όσο και της εφαρµογής
της αρχής της ισότητας προκύπτει ότι στο περιεχόµενο µιας διατάξεως του
κοινοτικού δικαίου, η οποία δεν παραπέµπει ρητώς στο δίκαιο των κρατών µελών
για τον προσδιορισµό της εννοίας και του περιεχοµένου της, πρέπει κανονικά να
δίδεται, σε όλη την Κοινότητα, αυτοτελής και ενιαία ερµηνεία"16.

35.

Στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων, ο ευρωπαίος νοµοθέτης έχει ακολουθήσει
µια αποσπασµατική προσέγγιση όσον αφορά την εναρµόνιση. Η προσέγγιση αυτή,
σε συνδυασµό µε απρόβλεπτες εξελίξεις της αγοράς, µπορεί να οδηγήσει σε
αντιφάσεις κατά την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου. Για παράδειγµα, υπό
ορισµένες συνθήκες17, είναι δυνατή η εφαρµογή τόσο της οδηγίας για τις πωλήσεις
κατ’ οίκον όσο και της οδηγίας για τη χρονοµεριστική µίσθωση. Και οι δύο οδηγίες
παρέχουν στον καταναλωτή το δικαίωµα απόσυρσης, ωστόσο η χρονική περίοδος
κατά την οποία ο καταναλωτής µπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωµα είναι
διαφορετική. Παρ’ ό,τι παρόµοιες περιπτώσεις αντίφασης ανάµεσα στους κανόνες
δεν είναι συνηθισµένες, η Επιτροπή θα επιθυµούσε να της υποβληθούν πληροφορίες
σχετικά µε προβλήµατα που οφείλονται σε ενδεχόµενες αντιφάσεις µεταξύ των
κοινοτικών κανόνων.

36.

Η χρήση αφηρηµένων όρων στο δίκαιο της ΕΚ µπορεί επίσης να δηµιουργήσει
προβλήµατα στην οµοιόµορφη εκτέλεση και εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου και
των εθνικών µέτρων. Οι αφηρηµένοι όροι µπορεί να εκφράζουν µια νοµική έννοια
για την οποία σε κάθε εθνικό δίκαιο υφίστανται διαφορετικές νοµικές διατάξεις18.

16

. Υπόθεση C-357/98 The Queen v Secretary of State for the Home Department ex parte: Nana Yaa Konadu
Yiadom, (2000) ΣΝ∆ - 9265, παρ. 26. Βλ. επίσης υπόθεση C-287/98 Luxemburg v. Linster, (2000) ΣΝ∆6917, παρ. 43· υπόθεση C-387/97 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας,
(2000) ΣΝ∆-5047· υπόθεση C-327/82 Ekro v Produktschap voor Vee en Vlees [1984] ΣΝ∆ I - 107, παρ. 11·
Η αρχή της ενιαίας εφαρµογής ισχύει και στον τοµέα του ιδιωτικού δικαίου, βλ. υπόθεση C-373/97

. Βλ. υπόθεση C–423/97, Travel-Vac S.L. and Manuel José Antelm Sanchís [1999] ΣΝ∆ I–2195.
. Τα θέµατα αυτά εξετάστηκαν σε πρόσφατη µελέτη του ΕΚ, η οποία συντάχτηκε από µια οµάδα ανεξάρτητων
νοµικών εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου. Όσον αφορά τον όρο "ζηµία", αναφέρει: "Οι ευρωπαϊκοί νόµοι
που διέπουν την ευθύνη δεν περιέχουν µια ενιαία αιτιολογηµένη έννοια του όρου ζηµία, ούτε αναφέρονται
στον τρόπο ορισµού του, κάτι το οποίο οπωσδήποτε καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οδηγιών
στον τοµέα αυτό", Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γ∆ Έρευνας: ‘Study of the systems of private law in the EU with
regard to discrimination and the creation of a European Civil Code’ (PE 168.511, p. 56). Ορισµένες οδηγίες
(άρθρο 9 της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ, άρθρο 17 της οδηγίας 86/653/ΕΟΚ) περιέχουν διαφορετικούς ορισµούς

17
18

∆ιονύσιος ∆ιαµαντής κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου και Οργανισµού Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων
ΑΕ (ΟΑΕ), (2000) ΣΝ∆ I-1705, παρ. 34· υπόθεση C-441/93 Παφίτης και λοιποί κατά Τράπεζας Kεντρικής
Ελλάδος A.E. και λοιπών [1996] ΣΝ∆ I-1347, παρ. 68 έως 70.

12

37.

Γενικά, η ύπαρξη διαφορών µεταξύ των διατάξεων των οδηγιών µπορεί να εξηγηθεί
µε τη διαφορετικότητα των προβληµάτων που επιδιώκουν να επιλύσουν αυτές οι
οδηγίες. ∆εν µπορεί λοιπόν να έχει κανείς την απαίτηση ένας όρος που
χρησιµοποιείται για την επίλυση ενός προβλήµατος να ερµηνεύεται και να
εφαρµόζεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ωστόσο,
πρέπει να εξαλείφονται οι διαφορές από πλευράς όρων και εννοιών που δεν µπορούν
να αποδοθούν στην ύπαρξη διαφορετικών προβληµάτων που πρέπει να επιλυθούν.

38.

Επίσης, η εγχώρια νοµοθεσία που θεσπίζουν τα κράτη µέλη προκειµένου να
εφαρµόσουν τις κοινοτικές οδηγίες παραπέµπει σε εγχώριες έννοιες αυτών των
αφηρηµένων όρων. Αυτές οι έννοιες διαφέρουν σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος
στο άλλο19. Η απουσία µιας ενιαίας κατανόησης του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά
γενικούς όρους και έννοιες, σε ένα συγκεκριµένο τοµέα ή σε τοµείς που συνδέονται
µεταξύ τους, µπορεί να οδηγήσει στην ύπαρξη διαφορετικών πρακτικών στα
διάφορα κράτη µέλη20.

39.

Αυτό το πρόβληµα δεν υφίσταται σε οριζόντια θέµατα που αφορούν γενικούς όρους
του δικαίου των συµβάσεων, όπως αναφέρθηκε προηγούµενα. Αφορά
συγκεκριµένους οικονοµικούς τοµείς21.

40.

Η Επιτροπή, προκειµένου να αποφύγει προβλήµατα όπως αυτά που
προαναφέρθηκαν, προβληµατίζεται για το κατά πόσον η απαραίτητη συνέπεια
µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω της υφιστάµενης προσέγγισης ή αν θα χρειαστούν
άλλοι τρόποι. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή επιθυµεί να της υποβληθούν
πληροφορίες για πρακτικά προβλήµατα που αφορούν το δίκαιο των συµβάσεων, τα
οποία οφείλονται στον τρόπο εφαρµογής και υλοποίησης των κανόνων της ΕΚ στα
κράτη µέλη.

για τον όρο "ζηµία". Ωστόσο, κάθε ορισµός έχει δοθεί µόνο για το σκοπό της εκάστοτε οδηγίας. Άλλες
οδηγίες (άρθρο 5 της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ) χρησιµοποιούν τον όρο χωρίς να δίνουν ορισµό του.
19
. Το πρόβληµα αυτό επισηµαίνεται σε µια υπόθεση που εκκρεµεί στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (C–168/00,
Simone Leitner/TUI Deutschland GmbH & Co KG). Βάσει µιας σύµβασης οργανωµένων διακοπών που
συνάφθηκε στα πλαίσια της αυστριακής νοµοθεσίας µε ένα γερµανικό γραφείο ταξιδίων, ο ενάγων ζητεί
αποζηµίωση για "ηθικές ζηµίες" (µη επανορθώσιµη παραµονή στο νοσοκοµείο κατά την περίοδο των
διακοπών). Η αυστριακή νοµοθεσία δεν προβλέπει αποζηµίωση γι’ αυτού του είδους τη ζηµία, κάτι που
προβλέπει η νοµοθεσία της Γερµανίας και ορισµένων άλλων κρατών µελών. Ο ενάγων παραπέµπει στο
άρθρο 5 της οδηγίας για τις οργανωµένες διακοπές, αναφέροντας ότι το άρθρο αυτό καθορίζει συγκεκριµένη
έννοια του όρου "ζηµία", που περιλαµβάνει την "ηθική ζηµία".
20
. Η Επιτροπή, στην έκθεσή της για την εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε τους εµπορικούς αντιπροσώπους
(COM (1996) 364 τελ., της 23.7.1996), υπογραµµίζει ότι η εφαρµογή του συστήµατος αποζηµίωσης σε
περίπτωση ζηµίας που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία και αφορά την ίδια πραγµατική κατάσταση έχει
εντελώς διαφορετικά πρακτικά αποτελέσµατα στην εφαρµογή της, στη Γαλλία και στο ΗΒ, λόγω της
διαφορετικής µεθόδου υπολογισµού του ύψους της αποζηµίωσης.
21
. Το πρόβληµα που αναφέρεται εδώ υπάρχει και εκτός του τοµέα του δικαίου των συµβάσεων. Γι’ αυτό, στην
έκθεσή της για τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών, η επιτροπή σοφών υπό τον Alexandre
Lamfalussy επισηµαίνει τα προβλήµατα που οφείλονται στη χρήση, σε ορισµένες οδηγίες στον οικονοµικό
τοµέα, διφορούµενων εννοιών, που επιτρέπουν στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν αυτές τις οδηγίες κατά
διαφορετικό τρόπο. Τελική Έκθεση, Βρυξέλλες, 15.2.2001, Παράρτηµα 5 (Αρχική έκθεση της 9.11.2000).
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4.
41.

42.

43.

44.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Από τις αντιδράσεις στο παρόν έγγραφο µπορεί να διαπιστωθούν προβλήµατα στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές. Εάν
τα προβλήµατα αυτά δεν µπορούν να επιλυθούν ικανοποιητικά µέσω µιας κατά
περίπτωση προσέγγισης, µπορεί να επιδιωχθεί σε επίπεδο ΕΚ η λήψη οριζόντιου
µέτρου για την εκτενή εναρµόνιση των κανόνων που διέπουν το δίκαιο των
συµβάσεων. Ωστόσο, υπάρχουν ασφαλώς όρια όσον αφορά τις εξουσίες παρέµβασης
της Επιτροπής και των άλλων θεσµικών οργάνων της ΕΚ σε αυτόν τον τοµέα.
Κάθε µέτρο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις αρχές της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης ΕΚ και στο πρωτόκολλο
σχετικά µε την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Όπως επισηµαίνει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσµατά του σχετικά µε τις εκθέσεις για τη
βελτίωση της νοµοθεσίας22, η αρχή της επικουρικότητας αποτελεί δεσµευτικό
νοµικό κανόνα, ο οποίος δεν αποτελεί εµπόδιο στη νόµιµη άσκηση των
αρµοδιοτήτων της ΕΕ. Η ανάγκη επίτευξης µιας ισορροπίας στην εφαρµογή αυτής
της αρχής έχει επισηµανθεί από διάφορα κράτη µέλη23 και από τα ευρωπαϊκά
θεσµικά όργανα.
Η αρχή της επικουρικότητας λειτουργεί ως οδηγός για το πώς πρέπει να ασκούνται
οι εξουσίες της Κοινότητας. Η επικουρικότητα αποτελεί ένα δυναµικό πλαίσιο και
πρέπει να εφαρµόζεται βάσει των στόχων που θέτει η συνθήκη. Επιτρέπει στην
Κοινότητα να αναλαµβάνει δράση εντός των ορίων των εξουσιών της, επεκτείνοντας
τη δράση αυτή όπου χρειάζεται και, αντίθετα, περιορίζοντας ή τερµατίζοντας τη
δράση αυτή όταν δεν υπάρχει πλέον λόγος24. Η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΚ,
αντί σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να παρέχει σαφή πλεονεκτήµατα. Όταν θέλει κανείς
να υπάρξει αντίκτυπος σε όλη την ΕΚ, τότε η ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο
είναι αναµφισβήτητα ο καλύτερος τρόπος για την εξασφάλιση της οµοιόµορφης
µεταχείρισης στα πλαίσια των εθνικών συστηµάτων και για την προώθηση της
αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών.
Εκτός αυτού, η νοµοθεσία πρέπει να είναι αποτελεσµατική και να µη δηµιουργεί
υπερβολικούς περιορισµούς στις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή στον
ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνίας των πολιτών. Η αρχή της
αναλογικότητας, η οποία είναι µια από τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου,
ορίζει ότι τα µέτρα που θεσπίζονται από τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του πρόσφορου και αναγκαίου για την επίτευξη των
στόχων που επιδιώκονται µε τη θέσπιση της εν λόγω νοµοθεσίας· όταν υπάρχει η
δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε πολλά κατάλληλα µέτρα, πρέπει να επιλέγεται το
λιγότερο επαχθές και τα µειονεκτήµατα που δηµιουργούνται δεν πρέπει να είναι
δυσανάλογα προς τους στόχους που επιδιώκονται25. Σίγουρα, η Επιτροπή έχει χρέος

. COM (2000) 772 τελ., 30.11.2000, σ. 3.
. COM (2000) 772 τελ., 30.11.2000, σ. 3.
24
. Βλ. Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (ΕΕ C
340, 10.11.1997, σ. 105).
25
. Υπόθεση C-331/88 Fedesa [1990] ΣΝ∆-4023, παρ. 13· Υπόθεση C-133/93, C-300/93 και C-362/93
Crispoltoni [1994] ΣΝ∆-4863, παρ. 41· Υπόθεση C-157/96 The Queen v Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food, Commissioners of Customs & Excise, ex parte: National Farmers’ Union [1998] ΣΝ∆-2236, παρ.
60.
22
23
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να προτείνει µέτρα που είναι αναγκαία για να συµπληρώσει τις προσπάθειες των
κρατών µελών προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συνθήκης. Η Επιτροπή
ακολουθεί δύο κριτήρια προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι οι καθορισµένοι στόχοι
είναι κατάλληλοι από πολιτικής και νοµικής πλευράς: την ικανότητα των εθνικών
και περιφερειακών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών να ενεργήσουν για την
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σε µια κοινοτική διάταξη και τη
συµβατότητα ή συµµόρφωση αυτών των στόχων µε τις εθνικές ή κλαδικές
πρακτικές26.
45.

46.

Η προετοιµασία νοµοθετικών προτάσεων µε την έκδοση ανακοινώσεων και
πράσινων και λευκών βιβλίων αποτελεί έναν τρόπο διαβούλευσης ανάµεσα στον
ιδιωτικό τοµέα, την κοινωνία των πολιτών και τα θεσµικά όργανα σε όλα τα επίπεδα,
όσον αφορά την καταλληλότητα, το επίπεδο και το περιεχόµενο των νοµοθετικών
πράξεων για την επίτευξη αυτών των στόχων. Επίσης, η Επιτροπή θα προβεί στον
εντοπισµό τοµέων παρέµβασης, µε τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών και
των επιχειρήσεων, για τη θέσπιση νοµοθετικών πράξεων που θα είναι
προσαρµοσµένες στις πραγµατικές ανάγκες των χρηστών. Η παρούσα ανακοίνωση,
ενδεχοµένως και άλλα έγγραφα, αποσκοπεί στο να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει
ανάγκη ανάληψης κοινοτικής δράσης και σε ποιους τοµείς.
Υπάρχει µια σειρά επιλογών που µπορούν να εξεταστούν στην περίπτωση που η
κατά περίπτωση προσέγγιση δεν µπορεί να λύσει πλήρως το πρόβληµα. Η παρούσα
ανακοίνωση εξετάζει συνοπτικά τέσσερα πιθανά σενάρια:
I. Καµία δράση σε επίπεδο ΕΚ
II.

Ανάπτυξη κοινών αρχών για το δίκαιο των συµβάσεων, που θα οδηγήσουν σε
µεγαλύτερη σύγκλιση των εθνικών δικαίων.

III. Βελτίωση της ποιότητας της ήδη υφιστάµενης νοµοθεσίας
IV. Θέσπιση νέας και εκτενούς νοµοθεσίας σε επίπεδο ΕΚ
47.

48.
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Υπάρχουν και άλλες επιλογές εκτός από αυτές, που θα µπορούσαν να συνδυαστούν.
Μπορούν να καλύπτουν τον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων ή άλλους τοµείς του
ιδιωτικού δικαίου. Κάθε επιλογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συγκεκριµένους
οικονοµικούς τοµείς ή να εφαρµοστεί οριζόντια. Ο δεσµευτικός χαρακτήρας ενός
µέτρου εξαρτάται από τον τοµέα για τον οποίο θα ισχύει το µέτρο και τα
συµφέροντα που εµπλέκονται. Ωστόσο, ως γενική αρχή, όλες οι επιλογές πρέπει να
παρέχουν στα συµβαλλόµενα µέρη την ελευθερία που χρειάζονται για τον
καθορισµό των όρων σύµβασης που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές τους ανάγκες.
Μια άλλη προσέγγιση, η οποία δεν αναλύεται εδώ αφού υπερβαίνει τα όρια µιας
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, µπορεί να είναι η διαπραγµάτευση µιας διεθνούς
συνθήκης στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων, συγκρίσιµης µε τη CISG, αλλά
ευρύτερο πεδίο εφαρµογής απ’ ό,τι η πώληση αγαθών. Ωστόσο, οι διατάξεις της
CISG µπορούν να ενσωµατωθούν στις επιλογές ΙΙ και IV, κάτι που θα διευρύνει την
αποδοχή τους στην εµπορική και νοµική πρακτική.

. COM (2000) 772 τελ., 30.11.2000, σ. 8-9.
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4.1.
49.

50.

51.

4.2.
52.

Επιλογή I. Καµία δράση σε επίπεδο ΕΚ
Σε πολλές περιπτώσεις, η αγορά δηµιουργεί προβλήµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος,
αναπτύσσει όµως και λύσεις. ∆εν πρέπει να υποτιµάται η ικανότητα της αγοράς να
ανταποκρίνεται σε διάφορες κοινωνικές αξίες και στην κοινή γνώµη. Ως αποτέλεσµα
της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς, πολλά από τα προβλήµατα που δηµιουργούνται
από την αγορά επιλύονται αυτόµατα από την πίεση που ασκούν οι ενδιαφερόµενες
οµάδες (καταναλωτές, ΜΚΟ, επιχειρήσεις). Η σύµπτωση ιδίων συµφερόντων και
δηµόσιου συµφέροντος µπορεί να ενισχυθεί από τις δηµόσιες αρχές.
Η παροχή διαφόρων κινήτρων από τα κράτη µέλη και εµπορικές ενώσεις, που π.χ.
προσφέρουν υποστήριξη και συµβουλές για διασυνοριακές συναλλαγές µπορεί να
δώσει µια συγκεκριµένη κατεύθυνση στην αγορά (π.χ. να επιταχύνει τη χρήση νέων
τεχνολογιών ή να ενθαρρύνει νέες µορφές εµπορικών πρακτικών). Κατ’ αυτόν τον
τρόπο µπορούν να αντισταθµιστούν οικονοµικοί και ψυχολογικοί κίνδυνοι των
διασυνοριακών εµπορικών δραστηριοτήτων, είτε αυτοί είναι υποθετικοί είτε είναι
πραγµατικοί. Η παροχή διαφόρων υπηρεσιών από οικονοµικούς παράγοντες µπορεί
να συµβάλει αποτελεσµατικά στην υπέρβαση προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί σε
διασυνοριακές συναλλαγές. Για παράδειγµα, οι εµπορικές ενώσεις µπορούν να
προσφέρουν υποστήριξη ή συµβουλές σε ΜΜΕ27.
Οι οικονοµικές εξελίξεις, κυρίως η αυξανόµενη ολοκλήρωση των αγορών σε µια
πραγµατικά εσωτερική αγορά, µπορούν επίσης να προσφέρουν κίνητρα στους
αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και στους νοµοθέτες για να
αναζητήσουν λύσεις των προβληµάτων που αφορούν συµβάσεις µε συµβαλλόµενα
µέρη από διαφορετικά κράτη µέλη. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ένα ορισµένο
βαθµό "ήπιας εναρµόνισης", που δεν θα διέπεται από δεσµευτικούς κανόνες της ΕΚ
αλλά θα αποτελεί απόρροια των οικονοµικών εξελίξεων. Έτσι θα µπορούσαν να
επιλυθούν ορισµένα προβλήµατα στο ενδοκοινοτικό εµπόριο, µε την προϋπόθεση ότι
θα υπάρχουν πραγµατική και θεµιτή ελεύθερη επιλογή του νόµου από τα
συµβαλλόµενα µέρη, πλήρης, ορθή και ελεύθερα διαθέσιµη ενηµέρωση για τους
ισχύοντες κανόνες και πρακτικές καθώς και δίκαιοι και οικονοµικά µη δαπανηροί
µηχανισµοί επίλυσης διαφορών.

Επιλογή II. Ανάπτυξη κοινών αρχών για το δίκαιο των συµβάσεων, που θα
οδηγήσουν σε µεγαλύτερη σύγκλιση των εθνικών δικαίων
Προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη σύγκλιση των εθνικών δικαίων των
συµβάσεων, µια λύση θα ήταν για την Επιτροπή η προώθηση της έρευνας
συγκριτικού δικαίου και της συνεργασίας ανάµεσα - µεταξύ άλλων - ακαδηµαϊκών

. Ακολουθούν δύο παραδείγµατα πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο βιοµηχανικών ενώσεων,
που στοχεύουν στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήµατα σχετικά µε διασυνοριακές συµβάσεις, µε τη σύναψη
εθελοντικών συµφωνιών όσον αφορά πρότυπες διασυνοριακές συµβάσεις:
- το 1999, µια οµάδα έξι γερµανικών βιοµηχανικών οµοσπονδιών, η επονοµαζόµενη οµάδα εργασίας για τη
βιοµηχανία κατασκευής στοιχείων, συµφώνησε σε ένα σύνολο ελάχιστων ρητρών για διασυνοριακές
συµβάσεις. Ωστόσο, το µοντέλο αυτό ισχύει για διασυνοριακές συµβάσεις που διέπονται αποκλειστικά από
τη γερµανική νοµοθεσία (τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να συµφωνήσουν την υπαγωγή της διασυνοριακής
σύµβασης στη γερµανική νοµοθεσία) και περιέχει διατάξεις που αφορούν τις τιµές, την εµπιστευτικότητα,
τον τύπο, τον εξοπλισµό, τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, την ευθύνη, τη ζηµία του προϊόντος κ.α.
- Επίσης, η ORGALIME (Οµάδα συνδέσµου των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών µηχανικών, ηλεκτρικών,
ηλεκτρονικών και µεταλλευτικών προϊόντων) εξέδωσε ένα µοντέλο διεθνούς "συµφωνίας κοινοπραξίας" για
την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων.

27
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και νοµικών (συµπεριλαµβανοµένων δικαστών και εµπειρογνωµόνων). Η
συνεργασία αυτή θα έχει ως στόχο την εξεύρεση κοινών αρχών σε συναφείς τοµείς
του εθνικού δικαίου των συµβάσεων. Η εργασία που έχει ήδη εκτελεστεί στον τοµέα
αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, µε τη συµπερίληψη των
αποτελεσµάτων των ακαδηµαϊκών µελετών και των συµπερασµάτων διεθνών
ακαδηµαϊκών οργανισµών. Το πλαίσιο αυτής της έρευνας και της συνεργασίας
µπορεί να είναι ένα είδος εταιρικής σχέσης, στην οποία τα θεσµικά όργανα της ΕΚ και κυρίως η Επιτροπή - µπορούν να διαδραµατίσουν συντονιστικό ρόλο. Στον
τοµέα των διεθνικών συµβάσεων µπορούν να καθοριστούν ορισµένες κοινές λύσεις,
αρχές ή ακόµη και σύνολα κανόνων.
53.

54.

55.

56.

Το αποτέλεσµα αυτών των συζητήσεων µπορεί να είναι ο καθορισµός κοινών αρχών
έως και η σύνταξη κατευθυντήριων γραµµών ή συγκεκριµένων κωδίκων
συµπεριφοράς για συγκεκριµένα είδη συµβάσεων. Οι κοινές αρχές µπορούν να
αποδειχθούν χρήσιµες για τα συµβαλλόµενα µέρη, στο στάδιο της σύνταξης νέων
αλλά και στην εκτέλεση συµβάσεων. Μπορούν επίσης να χρησιµεύσουν σε εθνικά
δικαστήρια και σε επιδιαιτητές που πρέπει να αποφασίσουν επί νοµικών θεµάτων ειδικά σε διασυνοριακές υποθέσεις - σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως
από δεσµευτικούς εθνικούς κανόνες ή όταν δεν υφίστανται νοµοθετικοί κανόνες. Τα
δικαστήρια ή οι επιδιαιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αρχές που εφαρµόζουν
αποτελούν µια λύση κοινή σε όλα τα εθνικά συστήµατα για το δίκαιο των
συµβάσεων στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι κοινές αρχές µπορούν να βοηθήσουν τα εθνικά
δικαστήρια που πρέπει να εφαρµόσουν έναν ξένο νόµο στην κατανόηση των γενικών
αρχών που διέπουν το νόµο αυτό. Τα κράτη µέλη ή η ΕΚ µπορούν να χρησιµοποιούν
στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις κατευθυντήριες γραµµές, κατά την έκδοση νέας
νοµοθεσίας ή την προσαρµογή της παλαιάς νοµοθεσίας στον τοµέα του εθνικού
δικαίου των συµβάσεων.
Η εφαρµογή κοινών αρχών µπορεί να οδηγήσει επίσης στη δηµιουργία εθιµικού
δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει µια µακρά και συνεχής εφαρµογή τους
και µια κοινή πεποίθηση σε αυτές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να επηρεαστούν ή
και να αλλάξουν τρέχουσες εµπορικές πρακτικές στα κράτη µέλη, οι οποίες µπορεί
να δηµιουργούν εµπόδια στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Από τη στιγµή που θα θεσπιστούν αυτές οι κοινές αρχές ή οι κατευθυντήριες
γραµµές και θα συµφωνήσουν σε αυτές όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στα κράτη µέλη,
πρέπει να εξασφαλιστεί η ευρεία δηµοσιοποίησή τους στους αρµόδιους για την
εφαρµογή τους. Έτσι θα εξασφαλιστεί η συνεπής και ενιαία εφαρµογή των κοινών
αρχών ή κατευθυντήριων γραµµών. Αυτές όµως οι κοινές αρχές ή κατευθυντήριες
γραµµές µπορούν να εφαρµοστούν µόνο σε εθελοντική βάση. Εάν αυτό γινόταν
πράγµατι συστηµατικά από ένα µεγάλο και επαρκή αριθµό νοµικών και νοµοθετών
σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΚ, θα επιτυγχάνετο µεγαλύτερη σύγκλιση στον
τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων. Ωστόσο, για να έχει νόηµα η
επιλογή αυτή, είναι σαφές ότι οι κοινές αρχές πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπο
που να ανταποκρίνονται σε όλες τις νόµιµες προδιαγραφές.
Μια άλλη λύση µπορεί να είναι αυτή των τυποποιηµένων συµβάσεων. Προκειµένου
να διευκολυνθούν οι οικονοµικές συναλλαγές, σε όλα τα κράτη µέλη
χρησιµοποιείται ένας µεγάλος αριθµός τυποποιηµένων συµβάσεων. Με αυτές τις
τυποποιηµένες συµβάσεις αποφεύγουν τα µέρη να διαπραγµατευτούν τους
συµβατικούς όρους για κάθε µεµονωµένη συναλλαγή. Οι συµβάσεις αυτές
προσφέρουν επίσης ένα βαθµό βεβαιότητας στα µέρη και έχουν ένα σχεδόν
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ηµικανονιστικό καθεστώς. Ακριβώς για το λόγο αυτό είναι συχνά δύσκολο να
συναφθεί µια σύµβαση µε ένα µέρος σε ένα άλλο κράτος µέλος, όταν αυτό δεν
συµµορφώνεται µε τους όρους της τυποποιηµένης σύµβασης µε τους οποίους είναι
εξοικειωµένο το άλλο µέρος. Μέρη από διαφορετικά κράτη µέλη µπορεί πραγµατικά
να είναι συνηθισµένα σε διαφορετικούς όρους, οι οποίοι είναι τυποποιηµένοι στις
χώρες τους. Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να επιλυθούν, σύµφωνα µε το κοινοτικό
δίκαιο, εάν αναπτυχθούν τυποποιηµένες συµβάσεις για χρήση σε όλη την ΕΚ. Η
Επιτροπή µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη παρόµοιων τυποποιηµένων
συµβάσεων από τα ενδιαφερόµενα µέρη.
4.3.
57.

58.

59.

Επιλογή III. Βελτίωση της ποιότητας της ήδη υφιστάµενης νοµοθεσίας
Στη σύνοδό του στη Λισσαβώνα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από την
Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να "χαράξουν, µέχρι το 2001, µια
στρατηγική περαιτέρω συντονισµένης δράσης για την απλούστευση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος". Μια πρώτη αντίδραση στο αίτηµα αυτό εκ µέρους της Επιτροπής
υπήρξε στο πλαίσιο της ενδιάµεσης έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη
Στοκχόλµη28, όπου γίνεται µια εκτίµηση της κατάστασης και καταγράφονται οι
αρχικές σκέψεις της Επιτροπής για την εκτέλεση της εντολής που δόθηκε στη
Λισσαβώνα.
Η βελτίωση της ποιότητας της ήδη υφιστάµενης νοµοθεσίας απαιτεί κατ’ αρχήν τον
εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων πράξεων. Η Επιτροπή προτίθεται να αξιοποιήσει
τις ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την ενοποίηση, την κωδικοποίηση και τη
µεταρρύθµιση29 υφιστάµενων πράξεων, που στοχεύει στη διαφάνεια και τη
σαφήνεια. Μπορεί επίσης να εξεταστεί και η ποιότητα της σύνταξης: η παρουσίαση
και η ορολογία µπορούν να εναρµονιστούν περισσότερο. Εκτός από τις αλλαγές
αυτές, όσον αφορά την παρουσίαση νοµικών κειµένων, πρέπει οι προσπάθειες να
εστιάζονται συστηµατικά στην απλοποίηση και τη διασαφήνιση του περιεχοµένου
της υφιστάµενης νοµοθεσίας.30. Τέλος, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις επιδράσεις
της κοινοτικής νοµοθεσίας και θα τροποποιήσει υφιστάµενες πράξεις, εφόσον
χρειαστεί31.
Όπου κριθεί αναγκαίο, µπορεί να γίνει απλοποίηση των διατάξεων οδηγιών.
Πραγµατικά, εδώ και πολλά χρόνια, η ΕΚ ακολουθεί µια πολιτική απλοποίησης της
κοινοτικής νοµοθεσίας. Η πρωτοβουλία SLIM32 (απλούστερη νοµοθεσία για την
εσωτερική αγορά) παραµένει ένα από τα πιο φιλόδοξα παραδείγµατα της

. Ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Στοκχόλµη "Βελτίωση και
απλοποίηση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος" COM(2001) 130, της 7.3.2001.
29
. Βλ. και ενδιάµεση έκθεση, - COM (2001) 130, 7.3.2001, σ. 10.
30
. Βλ. και ενδιάµεση έκθεση, - COM (2001) 130, 7.3.2001, σ. 10.
31
. Βλ. και ενδιάµεση έκθεση, - COM (2001) 130, 7.3.2001, σ. 9.
32
. Το δοκιµαστικό σχέδιο SLIM (Απλούστερη νοµοθεσία για την Εσωτερική Αγορά) – Το σχέδιο αυτό
θεσπίστηκε το 1996, ως πρωτοβουλία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά, για την
κατάργηση περιττής νοµοθεσίας και για τον περιορισµό του κόστους εφαρµογής. Το SLIM επιδιώκει την
εστίαση της προσοχής σε συγκεκριµένα θέµατα και δεν έχει στόχο την απορύθµιση. Οι εργασίες στο πλαίσιο
του σχεδίου είναι πολύ συγκεκριµένες, έτσι ώστε να εκτελεστούν σε µια περιορισµένη χρονική περίοδο, και
επικεντρώνονται στην υποβολή συγκεκριµένων συστάσεων.
28

Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα συµφώνησαν ότι η απλοποίηση δεν πρέπει να θίξει το λεγόµενο κοινοτικό
κεκτηµένο. Στην ουσία, η απλοποίηση δεν πρέπει να θέτει υπό αµφισβήτηση την εναρµόνιση που έχει
επιτευχθεί σε τοµείς όπως η προστασία της υγείας, η προστασία των εργαζοµένων και των καταναλωτών, η
περιβαλλοντική πολιτική και το ελεύθερο εµπόριο. Η απλοποίηση - αυτή είναι η ιδέα - πρέπει να αποτελέσει
µοχλό για την ολοκλήρωση και όχι τον αποσυντονισµό της εσωτερικής αγοράς.

18

συνεχιζόµενης εργασίας απλοποίησης. Οι εργασίες απλοποίησης33 µπορούν να
αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας, τη µείωση του όγκου των
υφιστάµενων ρυθµιστικών πράξεων και, ταυτόχρονα, την εξάλειψη πιθανών
αντιφάσεων και αντιθέσεων µεταξύ των νοµικών πράξεων.
60.

4.4.
61.

62.

Επίσης, µια περαιτέρω βελτίωση θα ήταν η προσαρµογή της ουσίας των
υφιστάµενων νοµικών πράξεων, όπου χρειάζεται34, πριν από τη θέσπιση νέων. Για
παράδειγµα, το πεδίο εφαρµογής διαφόρων οδηγιών πρέπει να επεκταθεί, εφόσον
κριθεί σκόπιµο, σε συµβάσεις ή συναλλαγές που έχουν πολλές οµοιότητες µε αυτές
που καλύπτονται από την εκάστοτε οδηγία αλλά, για διάφορους λόγους, δεν
συµπεριλήφθηκαν στο πεδίο εφαρµογής της όταν αυτή εκδόθηκε. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα εξασφαλιστεί µεγαλύτερη συνοχή εντός ενός σαφώς ορισµένου τοµέα
δραστηριοτήτων ή είδους συναλλαγών35. Οµοίως, πρέπει να εξεταστεί εκ νέου ο
λόγος για τον οποίο δίδονται διαφορετικές λύσεις σε παρόµοια προβλήµατα στο
πλαίσιο διαφορετικών οδηγιών.

Επιλογή IV. Θέσπιση νέας και εκτενούς νοµοθεσίας σε επίπεδο ΕΚ
Μια άλλη επιλογή θα ήταν η έκδοση ενός κειµένου µε ευρύ πεδίο εφαρµογής, το
οποίο θα περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε γενικά θέµατα του δικαίου των
συµβάσεων καθώς και συγκεκριµένων συµβάσεων. Όσον αφορά την επιλογή αυτή,
πρέπει να συζητηθούν τόσο το είδος της πράξης όσο και ο δεσµευτικός χαρακτήρας
των µέτρων.
Η επιλογή του είδους της πράξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένου του επιδιωκόµενου βαθµού εναρµόνισης.

. - BEST (Οµάδα έργου για την απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος) - Το 1997, η Επιτροπή
δηµιούργησε την οµάδα έργου για την απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (BEST). Η οµάδα
υπέβαλε το 1998 έκθεση που περιείχε 19 συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές επικεντρώνονταν στο
επιχειρηµατικό περιβάλλον στα κράτη µέλη σε διάφορους τοµείς.
- Σχέδιο δράσης για την ενιαία αγορά - Το σχέδιο δράσης άρχισε να εφαρµόζεται το 1997, έχοντας τέσσερις
στρατηγικούς στόχους: να καταστήσει τους κανόνες πιο αποτελεσµατικούς, να αντιµετωπίσει διαταράξεις
της αγοράς, να εξαλείψει εµπόδια όσον αφορά την ολοκλήρωση της αγοράς και, τέλος, να εξασφαλίσει την
ύπαρξη µιας εσωτερικής αγοράς από την οποία θα επωφελούνται όλοι οι πολίτες της Ένωσης.
- "Ισχύουσα κατάσταση" όσον αφορά την απλοποίηση, στις εκθέσεις "Βελτίωση της νοµοθεσίας" - Κάθε χρόνο,
από το 1995 έως σήµερα, η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση µε θέµα τη βελτίωση της νοµοθεσίας, στην οποία
αναφέρεται και στη δική της συµβολή για την απλοποίηση των κανόνων της ΕΕ.
- ∆ιοργανική συµφωνία για τη βελτίωση της ποιότητας της διατύπωσης - Η συµφωνία αυτή δηµοσιεύτηκε το
Μάρτιο του 1999, σε συνέχεια της συνθήκης του Άµστερνταµ, και είναι δεσµευτική για την Επιτροπή, το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
34
. Η προαναφερθείσα µελέτη "Study of the systems of private law in the EU with regard to discrimination and
the creation of a European Civil Code", του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρει γενικά "Οι υφιστάµενοι
κανόνες συµφωνιών και οδηγιών πρέπει να εξεταστούν συστηµατικά και λεπτοµερώς εκ νέου. Όπου
χρειάζεται, να ενσωµατωθούν στο εθνικό δίκαιο, να συµπληρωθούν ως προς το περιεχόµενο και να
προσαρµοστούν ως προς τη µορφή. Πρέπει να υπάρχει µεταξύ τους συντονισµός και συνδυασµός, να
απαλλαγούν από περιττές ρυθµίσεις, ασυνέπειες και ορολογικές στενότητες, έτσι ώστε να µπορούν να
ενσωµατωθούν σε µια συνεκτική δοµή, σε µια "συνολική εικόνα" ενός κωδικοποιηµένου συστήµατος".
35
. Για πολλές οδηγίες είναι χαρακτηριστικό το περιορισµένο πεδίο εφαρµογής (π.χ.: οδηγία 85/577 για τις
πωλήσεις κατ’ οίκον: δεν καλύπτονται ασφαλιστικές συµβάσεις, συµβάσεις ακινήτων, κατασκευών κ.α.·
οδηγία 97/7 για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις: δεν καλύπτονται ασφαλιστικές συµβάσεις, συµβάσεις
ακινήτων, κατασκευών κ.α.· οδηγία 94/47 για τις συµβάσεις χρονοµεριστικής µίσθωσης: καλύπτονται µόνο
συµβάσεις ελάχιστης διάρκειας 3 ετών· οδηγία 2000/35/ΕΚ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές: δεν καλύπτονται συναλλαγές µε καταναλωτές.
33
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63.

64.

Η έκδοση οδηγίας θα παρείχε στα κράτη µέλη κάποια ευελιξία όσον αφορά την
προσαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων της νοµοθεσίας στην εκάστοτε εθνική
οικονοµική και νοµική κατάσταση. Από την άλλη όµως θα προέκυπταν ενδεχοµένως
διαφορές όσον αφορά την εφαρµογή, κάτι που θα συνιστούσε εµπόδιο στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Η έκδοση κανονισµού θα παρείχε µεν λιγότερη ευελιξία στα κράτη µέλη, όσον
αφορά την ενσωµάτωση του στα εθνικά νοµικά συστήµατα, θα εξασφάλιζε όµως πιο
διαφανείς και ενιαίες συνθήκες για τους οικονοµικούς παράγοντες στην εσωτερική
αγορά.

65.

Η έκδοση σύστασης µπορεί να εξεταστεί µόνο εάν επιλεγεί ένα αµιγώς προαιρετικό
µοντέλο.

66.

Όσον αφορά το δεσµευτικό χαρακτήρα των µέτρων που πρόκειται να προταθούν,
προσφέρονται οι ακόλουθες προσεγγίσεις, οι οποίες µπορούν και να συνδυαστούν:
α) Ένα αµιγώς προαιρετικό µοντέλο, το οποίο θα επιλεγεί από τα µέρη. Για
παράδειγµα, η έκδοση σύστασης36 ή κανονισµού37, που θα ισχύουν µόνο εάν τα
µέρη συµφωνήσουν ότι η σύµβασή τους θα διέπεται από τις πράξεις αυτές.
β) Ένα σύνολο κανόνων που θα ισχύει γενικά, εκτός εάν αποκλείεται η εφαρµογή
τους από τη σύµβαση. Αυτό το είδος νοµοθεσίας υπάρχει ήδη στο πλαίσιο της
οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωµών38 ή στη CISG39. Αυτή η προσέγγιση θα
δηµιουργούσε εξισωτικές διατάξεις, έτσι ώστε να µπορούν τα συµβαλλόµενα µέρη
να συµφωνήσουν σε άλλες λύσεις κατά τη σύναψη της σύµβασης (π.χ. την εφαρµογή
συνυπάρχοντος εθνικού δικαίου ή λύσεων που αφορούν τη συγκεκριµένη σύµβαση).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα συµβαλλόµενα µέρη θα ήταν ελεύθερα να καθορίσουν το
περιεχόµενο της σύµβασης. Ταυτόχρονα, η προσέγγιση αυτή θα προσέφερε και ένα
είδος "ασφαλιστικής δικλείδας", σε περίπτωση απουσίας κάποιου συγκεκριµένου
συµβατικού όρου.
γ) Ένα σύνολο κανόνων, των οποίων η εφαρµογή δεν θα µπορεί να αποκλείεται από
τη σύµβαση.

67.

68.

Με την τρίτη προσέγγιση θα αντικαθίστατο η ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, ενώ η
πρώτη προσέγγιση µπορεί να συνυπάρχει µε την εθνική νοµοθεσία. Η δεύτερη
προσέγγιση µπορεί να συνυπάρχει µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία ή να την
αντικαθιστά.
Σε κάθε σύνολο κανόνων που εφαρµόζεται πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ
υποχρεωτικών και προαιρετικών κανόνων.

. Βλ και άρθρο 1:101 (2) των αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων (βλ. υποσηµείωση 1, σ. 2).
. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί ο κανονισµός του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για το καταστατικό
ευρωπαϊκής επιχείρησης, µε τον οποίο το Συµβούλιο, στις 20 ∆εκεµβρίου 2000, καθόρισε έναν πολιτικό
προσανατολισµό (έγγραφο του Συµβουλίου 14.886-00, 1.2.2001).
38
. Το άρθρο 3(1)(β) της οδηγίας 2000/35/ΕΚ προβλέπει συγκεκριµένα κριτήρια για τον καθορισµό της
36
37

ηµεροµηνίας από την οποία είναι καταβλητέος ο τόκος εάν η ηµεροµηνία ή η περίοδος πληρωµής δεν
ορίζεται στη σύµβαση (30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από του οφειλέτη του τιµολογίου ή 30
ηµέρες µετά την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών). Το άρθρο 3(1)(δ) προβλέπει "νόµιµο
επιτόκιο" που πρέπει να καταβληθεί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση.
39
. Βλ. και άρθρο 6 της CISG.
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69.

4.5.
70.

5.
71.

72.

73.

Μπορεί να γίνει συνδυασµός της δεύτερης και της τρίτης προσέγγισης, π.χ. σε τοµείς
της νοµοθεσίας όπως η προστασία των καταναλωτών. Στον τοµέα αυτό θα
µπορούσαν να ισχύουν γενικές και αυτόµατα εφαρµόσιµες εξισωτικές διατάξεις
παράλληλα µε κάποιες υποχρεωτικές διατάξεις που δεν θα µπορούν να αγνοήσουν
τα συµβαλλόµενα µέρη.

Άλλες επιλογές
Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα, ο κατάλογος των επιλογών δεν είναι εξαντλητικός
αλλά απλώς ενδεικτικός. Εποµένως, η Επιτροπή καλωσορίζει κάθε πρόταση για την
εξεύρεση αποτελεσµατικών λύσεων για τα προβλήµατα που εντοπίζονται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ενθάρρυνση µιας ανοιχτής, ευρείας και
διεξοδικής συζήτησης µε τη συµµετοχή των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της κοινής γνώµης, συµπεριλαµβανοµένων επιχειρήσεων, ενώσεων
καταναλωτών, ακαδηµαϊκών και νοµικών. Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις που θα
ακουστούν, η Επιτροπή θα αποφασίσει, στα πλαίσια του δικαιώµατος ανάληψης
πρωτοβουλίας που διαθέτει, τη θέσπιση περαιτέρω µέτρων.

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή επιθυµεί να της υποβληθούν απόψεις σχετικά µε τα
προβλήµατα που αφορούν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα οποία
οφείλονται στη συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών δικαίων των συµβάσεων. Οι
πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριµένες,
προκειµένου να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Θα ήταν χρήσιµο να συµπεριληφθούν
συγκεκριµένα παραδείγµατα περιπτώσεων όπου οι διαφορές στο δίκαιο των
συµβάσεων στα κράτη µέλη καθιστούν δύσκολο ή και αδύνατο το ενδοκοινοτικό
εµπόριο για τους κατασκευαστές, τους παροχείς υπηρεσιών, τους εµπόρους και
τους καταναλωτές. Στα παραδείγµατα αυτά µπορούν να συµπεριληφθούν και
περιπτώσεις στις οποίες πωλητές, επιχειρήσεις ή καταναλωτές έχουν
επιβαρυνθεί µε σηµαντικό επιπλέον κόστος, λόγω των διαφορετικών νοµικών
προδιαγραφών που ισχύουν στα κράτη µέλη.
Επίσης, η Επιτροπή επιθυµεί να της υποβληθούν γνώµες σχετικά µε το ποια
επιλογή θα ήταν η καταλληλότερη, από αυτές που αναλύονται στο µέρος ∆ (ή
για άλλες δυνατές λύσεις) για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
εντοπίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στη συζήτηση µπορούν να στείλουν τις εισηγήσεις τους –
έως τις 15 Οκτωβρίου 2001. Οι εισηγήσεις αυτές πρέπει να αποσταλούν, εάν είναι δυνατόν,
σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση European-Contract-Law@cec.eu.int ή γραπτώς στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, Rue de la Loi 200, 1040 Brussels). Κάθε
εισήγηση πρέπει να επισηµαίνεται µε την ένδειξη “Communication on European Contract
Law”. Προκειµένου να ενθαρρύνει µια ευρεία συζήτηση για το θέµα αυτό, η Επιτροπή
δηµοσιεύει την παρούσα ανακοίνωση στον ιστοχώρο της, στον εξυπηρετητή Europa, στη
διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/off/green/index_el.htm. Εφόσον ζητηθεί από τον
αποστολέα, η εισήγησή του µπορεί να δηµοσιευθεί στον ίδιο ιστοχώρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ
Γενικές παρατηρήσεις
Ο σκοπός της ακόλουθης µη πλήρους παρουσίασης είναι η περιγραφή του κοινοτικού
κεκτηµένου που αφορά το ιδιωτικό δίκαιο, ιδίως το δίκαιο των συµβάσεων. Οι στόχοι
ορισµένων οδηγιών αποβλέπουν σαφώς στην εναρµόνιση των εθνικών συµβατικών κανόνων.
Άλλες οδηγίες έχουν πιο έµµεση επίδραση στους κανόνες αυτούς.

∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Γενικά σχόλια

1.

Το τµήµα αυτό δείχνει ότι µεταξύ των κενών σχετικά µε τις οδηγίες ΕΚ που αφορούν το
δίκαιο των συµβάσεων υπάρχει απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στη διαµόρφωση µιας
σύµβασης και τις κυρώσεις που θα ισχύσουν στην περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων
της οδηγίας σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες.

Πώληση καταναλωτικών αγαθών και σχετικές εγγυήσεις
Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης
Μαΐου 1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων
καταναλωτικών αγαθών.
Στόχος

1.1.

Η εξασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή και η ενίσχυση της εµπιστοσύνης του
καταναλωτή στη διασυνοριακή αγορά µε τον καθορισµό ενός κοινού συνόλου ελάχιστων
κανόνων που ισχύουν όπου και αν έχουν αγοραστεί τα αγαθά.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 1999/44/ΕΚ εναρµονίζει την έννοια της έλλειψης συµµόρφωσης των
καταναλωτικών αγαθών µε τη σύµβαση, τα δικαιώµατα του καταναλωτή στην περίπτωση που
ο καταναλωτής αγοράζει ελαττωµατικό προϊόν και τις συνθήκες υπό τις οποίες ο
καταναλωτής µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα αυτά. Τα καταναλωτικά αγαθά ορίζονται, µε
εξαιρέσεις, ως οποιοδήποτε ενσώµατο κινητό πράγµα (άρθρο 2 στοιχείο β). Αυτά πρέπει να
είναι σύµφωνα προς τους όρους της σύµβασης πώλησης (άρθρο 2 παράγραφος 1). Το άρθρο
2 παράγραφος 2 περιέχει τα τεκµήρια µε τα οποία τα καταναλωτικά αγαθά τεκµαίρονται
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.
Ο πωλητής ευθύνεται στον καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συµµόρφωσης που
εκδηλώνεται εντός δύο ετών από την παράδοση του αγαθού στον καταναλωτή (άρθρο 5
παράγραφος 1), εκτός εάν κατά τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης πώλησης ο
καταναλωτής γνώριζε ή δεν µπορούσε ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη της συµµόρφωσης
(άρθρο 2 παράγραφος 3). Οποιαδήποτε έλλειψη συµµόρφωσης, η οποία εκδηλώνεται εντός
έξι µηνών από την παράδοση του αγαθού, τεκµαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση,
εκτός εάν το τεκµήριο αυτό είναι ασυµβίβαστο µε τη φύση του αγαθού ή τη φύση της
έλλειψης συµµόρφωσης (άρθρο 5 παράγραφος 3).
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Όταν η έλλειψη συµµόρφωσης κοινοποιείται στον πωλητή, ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να
ζητήσει τη δωρεάν αποκατάσταση της συµµόρφωσης του αγαθού µε επισκευή ή
αντικατάσταση εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και χωρίς σηµαντική ενόχληση του
καταναλωτή (άρθρο 3 παράγραφος 2). Εάν η αποκατάσταση ή η αντικατάσταση είναι
αδύνατη ή δυσανάλογη ή εάν ο πωλητής δεν έχει επανορθώσει την έλλειψη συµµόρφωσης
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος και χωρίς σηµαντική ενόχληση του καταναλωτή, ο
καταναλωτής µπορεί να ζητήσει την προσήκουσα µείωση της τιµής (άρθρο 3 παράγραφος 5).
Εναλλακτικά, εάν η έλλειψη συµµόρφωσης δεν είναι ασήµαντη, ο καταναλωτής µπορεί να
ζητήσει να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση (άρθρο 3 παράγραφος 6).
Όταν ο τελικός πωλητής υπέχει ευθύνη έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης συµµόρφωσης
προς τους όρους της σύµβασης, ο τελικός πωλητής δικαιούται να στραφεί κατά του
υπευθύνου δυνάµει των όρων του εθνικού δικαίου. Η έλλειψη συµµόρφωσης ωστόσο πρέπει
να απορρέει από ενέργεια ή παράλειψη του παραγωγού, ενός προηγούµενου πωλητή ο οποίος
εντάσσεται στην ίδια αλυσίδα συµβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαµέσου (άρθρο 4).
Οποιαδήποτε εγγύηση40 είναι δεσµευτική όσον αφορά τους όρους που καθορίζονται στην
εγγύηση, τη γραπτή σύµβαση ή τη σχετική διαφήµιση (άρθρο 6 παράγραφος 1). Περαιτέρω, η
εγγύηση πρέπει να παρουσιάζεται σε έγγραφο, το οποίο διατίθεται ελεύθερα, για ενηµέρωση
πριν από την αγορά δείχνοντας ειδικότερα τη διάρκεια και το πεδίο εφαρµογής της εγγύησης
καθώς και την επωνυµία και τη διεύθυνση του εγγυητή (άρθρο 6 παράγραφος 2 και 3). Όταν
προσφέρεται αυτή η εγγύηση και δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που περιέχονται στην
οδηγία, ο καταναλωτής εξακολουθεί να µπορεί να απαιτήσει την τήρηση της εγγύησης
(άρθρο 6 παράγραφος 5). Οι συµβατικοί όροι ή συµφωνίες που καταργούν ή περιορίζουν τα
δικαιώµατα που απορρέουν από την οδηγία δεν δεσµεύουν τον καταναλωτή (άρθρο 7
παράγραφος 1).

Καταχρηστικές ρήτρες συµβάσεων µε καταναλωτές
Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά µε τις
καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές
Στόχος

1.2.

Η εξάλειψη καταχρηστικών ρητρών από συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ ενός
επαγγελµατία και ενός καταναλωτή.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου εφαρµόζεται σε µη υποχρεωτικές ρήτρες συµβάσεων
που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης, οι οποίες ενσωµατώνονται σε
συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ ενός επαγγελµατία και ενός καταναλωτή (άρθρο 1).
Ρήτρα σύµβασης που δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης θεωρείται
καταχρηστική όταν δηµιουργεί εις βάρος του καταναλωτή σηµαντική ανισορροπία ανάµεσα
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών (κατάλογος καταχρηστικών
ρητρών που επισυνάπτεται ως παράρτηµα στην οδηγία) (άρθρο 3). Ο καταχρηστικός
χαρακτήρας µιας συµβατικής ρήτρας κρίνεται, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών και
των υπηρεσιών που αφορά η σύµβαση και όλες οι κατά το χρόνο της σύναψης της σύµβασης
περιστάσεις που περιέβαλαν την εν λόγω σύναψη καθώς και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της
40

. Οποιαδήποτε πρόσθετη εγγύηση δίνεται από έναν πωλητή παραγωγό επιπλέον των νοµικών κανόνων που
διέπουν την πώληση καταναλωτικών αγαθών που προσφέρονται από τον πωλητή ή τον παραγωγό.
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σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή εξαρτάται (άρθρο 4). Σε περίπτωση
αµφιβολίας για την έννοια µιας ρήτρας, επικρατεί η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή
ερµηνεία (άρθρο 5). Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτές οι συµβατικές ρήτρες που κρίνονται
καταχρηστικές δεν δεσµεύουν τον καταναλωτή (άρθρο 6).

Οργανωµένα ταξίδια, οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις
Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια
και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις
Στόχος

1.3.

Η προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών
σχετικά µε τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις που
πωλούνται ή προσφέρονται προς πώληση στο έδαφος της Κοινότητας.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου εφαρµόζεται στην πώληση προκανονισµένου
συνδυασµού µεταφοράς, στέγασης ή και άλλων τουριστικών υπηρεσιών που δεν συνδέονται
µε τη µεταφορά η τη στέγαση και αντιστοιχούν σε σηµαντικό ποσοστό του πακέτου. Για να
είναι εφαρµόσιµη η οδηγία είναι αναγκαίο δύο ή περισσότερα από τα στοιχεία αυτά να
πωλούνται ή να προσφέρονται προς πώληση σε ολοκληρωµένη τιµή και η υπηρεσία να
καλύπτει µια περίοδο άνω των 24 ωρών ή να περιλαµβάνει διανυκτέρευση.
Κάθε διαφηµιστικό φυλλάδιο που διατίθεται στον καταναλωτή πρέπει να προσδιορίζει σαφώς
και επακριβώς την τιµή, τον προορισµό το τιµολόγιο και τα χρησιµοποιούµενα µεταφορικά
µέσα, τον τύπο του καταλύµατος, τα παρεχόµενα γεύµατα, τις απαιτήσεις διαβατηρίων και
θεώρησης, τις νοµικές διαπιστώσεις, το χρονοδιάγραµµα πληρωµής και την προθεσµία για
την ειδοποίηση του καταναλωτή σε περίπτωση µαταίωσης του ταξιδιού (άρθρο 3). Οι
πληροφορίες που παρέχονται στο διαφηµιστικό φυλλάδιο αποτελούν τµήµα της σύµβασης
(άρθρο 3). Περαιτέρω, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, ο διοργανωτής απαιτείται να
παράσχει, γραπτώς, ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις
(περίοδοι απόκτησης τους) και τις υγειονοµικές διαπιστώσεις (άρθρο 4).
Ο διοργανωτής του ταξιδιού πρέπει να παράσχει γραπτώς τα ωράρια και τους στόχους των
ενδιάµεσων στάσεων, τις θέσεις του ταξιδιώτη, το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό του
τηλεφώνου του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή ή ελλείψει τοπικού αντιπροσώπου
έναν αριθµό τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης. Υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να
παρασχεθούν όταν στο ταξίδι περιλαµβάνεται η µεταφορά ανηλίκου καθώς και ενηµέρωση
για τη δυνατότητα προαιρετικής σύναψης ασφαλιστικής σύµβασης (άρθρο 4 παράγραφος 1).
Ο καταναλωτής µπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε κάποιο άλλο πρόσωπο (άρθρο 4
παράγραφος 3).
Οι τιµές που καθορίζονται στη σύµβαση δεν αναθεωρούνται, εκτός εάν η σύµβαση προβλέπει
ρητά τη δυνατότητα οι διακυµάνσεις των τιµών να µπορούν να αντανακλούν τις µεταβολές
των τιµών συναλλάγµατος, κόστους µεταφοράς, των τελών και φόρων που επιβάλλονται
(άρθρο 4 παράγραφος 4). Σηµαντικές τροποποιήσεις της σύµβασης δίνουν το δικαίωµα στον
καταναλωτή να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς ποινή ενώ, εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη
σύµβαση, δικαιούται την επιστροφή των ποσών που πλήρωσε (άρθρο 4 παράγραφος 6). Ο
διοργανωτής είναι υπεύθυνος για τη µη εκτέλεση ή τη µη ενδεδειγµένη εκτέλεση της
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σύµβασης, και εφόσον κρίνεται κατάλληλο, ο καταναλωτής δικαιούται αποζηµίωση για τη µη
εκτέλεση της σύµβασης (άρθρο 4 παράγραφος 7).
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ο διοργανωτής
ή/και ο πωλητής που είναι τα συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση φέρουν ευθύνη έναντι του
καταναλωτή για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω
σύµβαση. Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκύπτει
λόγω µη εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η
µη εκτέλεση ή πληµµελής εκτέλεση οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα
κάποιου άλλου παρέχοντα υπηρεσίες. Όσον αφορά τις ζηµίες, µπορούν να περιορίζονται
σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις. Όσον αφορά τις ζηµίες εκτός των σωµατικών βλαβών, η
αποζηµίωση για τη ζηµία αυτή θα περιορίζεται ευλόγως δυνάµει της σύµβασης (άρθρο 5).
Ο καταναλωτής µπορεί να γνωστοποιεί οποιοδήποτε ελάττωµα όσον αφορά την εκτέλεση της
σύµβασης που διαπιστώνει επιτόπου στον παρέχοντα τις εν λόγω υπηρεσίες και στο
διοργανωτή ή/και στον πωλητή γραπτώς ή υπό κάθε άλλη πρόσφορη µορφή το ταχύτερο
δυνατόν. Στη σύµβαση πρέπει να γίνεται σαφής και επακριβής η υποχρέωση αυτή (άρθρο 5).
Σε περιπτώσεις διαµαρτυρίας, ο διοργανωτής ή / και ο πωλητής ή ο τοπικός αντιπρόσωπός
του, εάν υπάρχει, πρέπει να αποδείξουν ότι ενήργησαν επιµελώς για να εξεύρουν τις
κατάλληλες λύσεις (άρθρο 6).

Συµβάσεις που συνάπτονται εκτός εµπορικών καταστηµάτων
Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1985 για την προστασία των
καταναλωτών κατά τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος
Στόχος

1.4.

Η προστασία καταναλωτών από καταχρηστικές επιχειρηµατικές πρακτικές σε συνδυασµό µε
συµβάσεις που συνάπτονται εκτός εµπορικών καταστηµάτων.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου εφαρµόζεται σε συµβάσεις, στις οποίες προβλέπεται
πληρωµή ποσού άνω των 60 ευρώ (άρθρο 3), µεταξύ ενός εµπόρου και ενός καταναλωτή
κατά τη διάρκεια εκδροµής που οργανώνεται από τον έµπορο εκτός του εµπορικού
καταστήµατός του. Η οδηγία εφαρµόζεται επίσης σε συµβάσεις που συνήφθησαν κατά τη
διάρκεια επίσκεψης του εµπόρου στο σπίτι ή στον τόπο εργασίας του καταναλωτή. Υπό τον
όρο ότι η επίσκεψη αυτή δεν γίνεται µε τη ρητή επιθυµία του καταναλωτή ή, όταν ο
καταναλωτής ζήτησε την επίσκεψη του εµπόρου, ο καταναλωτής δεν γνώριζε την έκταση των
εµπορικών δραστηριοτήτων του εµπόρου, η οδηγία εφαρµόζεται. Τέλος, η οδηγία
εφαρµόζεται επίσης σε συµβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής υποβάλλει συµβατική ή µη
συµβατική προσφορά για να δεχθεί επίσκεψη ή να λάβει µέρος σε εκδροµή που διοργανώνει
ένας έµπορος (άρθρο 1). Ο έµπορος οφείλει να πληροφορεί τον καταναλωτή γραπτώς για το
δικαίωµα του να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση (άρθρο 4). Όταν έχει ενηµερωθεί, ο
καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσµία επτά ηµερών για να ασκήσει το δικαίωµα αυτό
της υπαναχώρησης (άρθρο 5).
1.5.

Καταναλωτική πίστη

Οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1986 για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κανόνων που διέπουν την
καταναλωτική πίστη όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88/EOK και 98/7/EK
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Στόχος
Η εναρµόνιση των κανόνων που διέπουν την καταναλωτική πίστη µε την παράλληλη
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου εφαρµόζεται στις συµβάσεις πίστωσης κατά τις
οποίες ένας πιστωτικός φορέας χορηγεί σε καταναλωτή πίστωση µε τη µορφή προθεσµίας
πληρωµής, δανεισµού ή παρόµοιας χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης (άρθρο 1). Οι συµβάσεις
πίστωσης καταρτίζονται εγγράφως, ενσωµατώνοντας τους ουσιώδεις όρους της σύµβασης
στους οποίους περιλαµβάνονται δήλωση του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου και
οι προϋποθέσεις τυχόν τροποποιήσεων του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου
(άρθρο 4).
Όταν υπάρχει σύµβαση πίστωσης σε τρεχούµενο λογαριασµό, πλην του λογαριασµού
πιστωτικής κάρτας, ο καταναλωτής πρέπει να ενηµερώνεται για ορισµένα ζητήµατα γραπτώς
τη στιγµή ή πριν από τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης. Ειδικότερα, ο καταναλωτής
πρέπει να ενηµερώνεται για το όριο της πίστωσης (εάν υπάρχει), το ετήσιο επιτόκιο και τις
επιβαρύνσεις που ισχύουν και για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για τη διαδικασία λύσης
της σύµβασης (άρθρο 6). Σε περίπτωση σύµβασης πίστωσης που χορηγείται για την
απόκτηση αγαθών, τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους όρους ανάκτησης των αγαθών και
διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισµός (άρθρο 7).
∆υνάµει µιας σύµβασης καταναλωτή, όταν ο καταναλωτής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του πριν να καταστούν ληξιπρόθεσµες, ο καταναλωτής δικαιούται εύλογη µείωση του
κόστους της πίστωσης (άρθρο 8). Τα δικαιώµατα του καταναλωτή παραµένουν ανεπηρέαστα
από την εκχώρηση σε τρίτο µέρος (άρθρο 9). Το κράτος µέλος πρέπει να παράσχει στον
καταναλωτή περαιτέρω διασφαλίσεις. Οι διασφαλίσεις αυτές περιλαµβάνουν την προστασία
αν ο καταναλωτής χρησιµοποιήσει συναλλαγµατικές, υποσχέσεις χρέους και επιταγές για την
καταβολή πληρωµών ή την παροχή εγγυήσεων (άρθρο 10). Επίσης, υπό ορισµένες
προϋποθέσεις, υπάρχει δικαίωµα αποκατάστασης έναντι του παροχέα της πίστωσης, όταν ο
καταναλωτής έχει αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες δυνάµει µιας σύµβασης πίστωσης από
πρόσωπο άλλο από τον πιστωτικό φορέα και τα αγαθά ή η υπηρεσία δεν παρέχονται ή δεν
ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης παροχής τους. Το δικαίωµα αυτό παρέχεται
ειδικότερα, µόνον εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει αποκατάσταση από τον προµηθευτή αλλά
δεν ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις (άρθρο 11).

Συµβάσεις εξ αποστάσεως
Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου
1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις
Στόχος

1.6.

Η προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών
οι οποίες αφορούν τις εξ αποστάσεως συµβάσεις µεταξύ καταναλωτών και προµηθευτών µε
τον καθορισµό ενός κοινού συνόλου ελάχιστων κανόνων.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 97/7/ΕΚ εφαρµόζεται σε κάθε σύµβαση ("σύµβαση εξ αποστάσεως") που αφορά
αγαθά ή υπηρεσίες, η οποία συνάπτεται µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός καταναλωτή στα
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πλαίσια ενός συστήµατος πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών που οργανώνεται από τον
προµηθευτή. Για να είναι εφαρµόσιµη η οδηγία 97/7/ΕΚ, ο προµηθευτής, για το σκοπό της
σύµβασης πρέπει να χρησιµοποιεί αποκλειστικά ένα ή περισσότερα µέσα επικοινωνίας εξ
αποστάσεως έως τη σύναψη της σύµβασης συµπεριλαµβανοµένης και αυτής καθαυτής της
σύναψης της σύµβασης (άρθρο 2 παράγραφος 1).
Πριν από τη σύναψη οποιαδήποτε σύµβασης εξ αποστάσεως, ο καταναλωτής πρέπει να
διαθέτει εγκαίρως σαφείς και κατανοητές πληροφορίες, που συµµορφώνονται µε τις αρχές
της καλής πίστης στις εµπορικές συναλλαγές. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
είναι η ταυτότητα και, πιθανώς, και η διεύθυνση του προµηθευτή· τα χαρακτηριστικά του
αγαθού ή της υπηρεσίας και η τιµή τους· το κόστος παράδοσης· ο τρόπος πληρωµής
παράδοσης ή εκτέλεσης της σύµβασης· η ύπαρξη δικαιώµατος υπαναχώρησης· η διάρκεια
ισχύος της προσφοράς ή της τιµής και η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, όπου
αρµόζει, το κόστος της χρησιµοποίησης των µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως. Στην
περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προµηθευτή και ο εµπορικός σκοπός
της κλήσης πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή (άρθρο 4).
Ο καταναλωτής πρέπει να λάβει επιβεβαίωση µε έγγραφα ή µε άλλο µόνιµο υπόθεµα
(ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Οι ακόλουθες πληροφορίες
πρέπει επίσης να δοθούν γραπτώς: ενηµέρωση σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος
υπαναχώρησης· ο τόπος στον οποίο ο καταναλωτής µπορεί να απευθύνει τις καταγγελίες του,
πληροφορίες σχετικά µε την εξυπηρέτηση µετά την πώληση· όροι καταγγελίας της σύµβασης
(άρθρο 5).
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα της υπαναχώρησης όσον αφορά τις περισσότερες
συµβάσεις εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του σχετικά µε την παροχή πληροφοριών, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσµία
τουλάχιστον επτά εργάσιµων ηµερών για να υπαναχωρήσει αζηµίως. Σ περίπτωση που ο
προµηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την ενηµέρωση, η
περίοδος αυτή επεκτείνεται σε 3 µήνες (άρθρο 6 παράγραφος 1). Ο προµηθευτής υποχρεούται
να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον καταναλωτή ποσά εντός 30 ηµερών από την άσκηση
του δικαιώµατος υπαναχώρησης (άρθρο 6 παράγραφος 2).
Κατ' αρχήν, ο προµηθευτής διαθέτει τριάντα ηµέρες για να εκτελέσει τη σύµβαση (άρθρο 7
παράγραφος 1). Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής δεν εκτελέσει τη σύµβαση, ο
καταναλωτής πρέπει να ενηµερώνεται σχετικώς και πρέπει να του επιστραφούν τα ποσά που
ενδεχοµένως είχε καταβάλλει (άρθρο 7 παράγραφος 2). Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι
δυνατό να παρασχεθούν υποκατάστατα αγαθά και υπηρεσίες. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν
ότι υπάρχουν τα κατάλληλα µέτρα που επιτρέπουν στον καταναλωτή να ζητήσει την
ακύρωση µιας πληρωµής σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί δολίως η κάρτα πληρωµής στα
πλαίσια συµβάσεων εξ αποστάσεως που καλύπτονται από αυτή την οδηγία 97/7/ΕΚ. Σε
περίπτωση δόλιας χρήσης της κάρτας πληρωµής, ο καταναλωτής πρέπει να επαναπιστωθεί
για τα ποσά που έχουν καταναλωθεί ή να του επιστραφούν τα ποσά αυτά (άρθρο 8).
Στην περίπτωση παροχής µη παραγγελθέντων αγαθών, η έλλειψη απάντησης του
καταναλωτή δεν ισοδυναµεί µε συναίνεση (άρθρο 9). Η χρήση αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος κλήσεως χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση ή µηχανήµατος τηλεοµοιοτυπίας από
έναν προµηθευτή προκειµένου να επικοινωνήσει µε έναν καταναλωτή απαιτεί την
προηγούµενη συγκατάθεση του καταναλωτή. Άλλα µέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας που
καθιστούν δυνατή την ατοµική επικοινωνία επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν, µόνον εάν ο
καταναλωτής δεν έχει εκδηλώσει την αντίθεσή του (άρθρο 10).
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Οι δηµόσιοι οργανισµοί, οι οργανώσεις καταναλωτών και οι επαγγελµατικές οργανώσεις
µπορούν να προσφεύγουν στα δικαστήρια ή στους αρµόδιους διοικητικούς οργανισµούς στην
περίπτωση διαφορών (άρθρο 11).

Ακίνητη περιουσία υπό καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης
Οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισµένες πλευρές των
συµβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς
χρονοµεριστικής µίσθωσης
Στόχος

1.7.

Η προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών
περί προστασίας των ατόµων που αγοράζουν το δικαίωµα χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς
χρονοµεριστικής µίσθωσης.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 94/47/ΕΚ αφορά πτυχές σχετικά µε τις πληροφορίες περί των συστατικών
στοιχείων της σύµβασης που αφορούν το δικαίωµα χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς
χρονοµεριστικής µίσθωσης και τις διαδικασίες για τον τρόπο καταγγελίας και υπαναχώρησης
των συµβάσεων αυτών (άρθρο 1). Κατόπιν αίτησης, ο πωλητής απαιτείται να παράσχει
έγγραφο που περιέχει τη γενική περιγραφή του οικείου ακινήτου. Επίσης, στο ίδιο έγγραφο
πρέπει να παρέχονται ορισµένα ελάχιστα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτηµα της
οδηγίας (ταυτότητα και κατοικία των συµβαλλόµενων µερών, αριθµός της άδειας
οικοδόµησης κλπ.) παράλληλα µε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο απόκτησης
περαιτέρω πληροφοριών, εάν αυτές απαιτηθούν. Οι πληροφορίας αυτές αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης (άρθρο 3).
Ο αγοραστής έχει το δικαίωµα της υπαναχώρησης. Αυτό µπορεί να γίνει εντός 10 ηµερών
από την υπογραφή της σύµβασης χωρίς µνεία λόγου µε αποτέλεσµα την ακύρωση της
σύµβασης (άρθρο 5 παράγραφος 1). Μόνο τα έξοδα εκείνα που προέκυψαν από τη σύναψη
της σύµβασης και την υπαναχώρηση εξ αυτής οφείλουν να εξοφληθούν (άρθρο 5
παράγραφος 3). Το δικαίωµα υπαναχώρησης του αγοραστή µπορεί να ασκηθεί εντός 3 µηνών
από την υπογραφή της σύµβασης, εάν δεν περιλαµβάνονται οι πληροφορίας που απαιτούνται
από την οδηγία. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής δεν υποχρεούται σε καµία εξόφληση
(άρθρο 5 παράγραφος 1). Κάθε ρήτρα που ενσωµατώνεται στη σύµβαση και είναι αντίθετη µε
τα δικαιώµατα του αγοραστή ή/και του πωλητή δυνάµει τη οδηγίας δεν θα είναι δεσµευτική
για τον αγοραστή (άρθρο 8).

Εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους
καταναλωτές
Πρόταση οδηγίας σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών προς
τους καταναλωτές και τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ
και 98/27/ΕΚ41

1.8.

41

. Έως την 5.12.2000, η πρόταση αυτή βρίσκεται στο στάδιο αναµονής της κοινής θέσης του Συµβουλίου
ύστερα από την πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου έγιναν τροποποιήσεις στην αρχική
πρόταση.
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Στόχος
Η δηµιουργία εναρµονισµένου και κατάλληλου νοµικού πλαισίου για τις συµβάσεις εξ
αποστάσεως που αναφέρονται σε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες µε την παράλληλη
εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.

Περιεχόµενο
Αυτή η πρόταση οδηγίας στοχεύει στη δηµιουργία κοινών κανόνων που θα διέπουν τους
όρους υπό τους οποίους συνάπτονται συµβάσεις εξ αποστάσεως που αναφέρονται σε
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Η πρόταση καλύπτει συµβάσεις λιανικών χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης εξ αποστάσεως µε οποιοδήποτε
µέσο που δεν απαιτεί την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των µερών της σύµβασης.
Με την πρόταση υπάρχει το καθήκον της παροχής ενηµέρωσης προς τον καταναλωτή πριν
από τη σύναψη της σύµβασης. Ο προµηθευτής απαιτείται να διαβιβάσει ένα σχέδιο σύµβασης
στον καταναλωτή γραπτώς ή σε άλλο σταθερό µέσο, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτή
παρέχει την συγκατάθεση του για τη διαβίβαση αυτή. Το σχέδιο σύµβασης πρέπει να
περιλαµβάνει όλους τους συµβατικούς όρους και ρήτρες από κοινού µε µια περίληψή τους.
Η πρόταση αναφέρεται στο δικαίωµα περιόδου µελέτης για τον καταναλωτή πριν από τη
σύναψη της σύµβασης και στο δικαίωµα υπαναχώρησης µε ορισµένες εξαιρέσεις, από κοινού
µε την υποχρέωση πληρωµής για υπηρεσίες που παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι αυτές
παρέχονται πριν ο καταναλωτής να ασκήσει το δικαίωµα της υπαναχώρησης.
Οι πληρωµές που καταβάλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα µπορούν να ακυρωθούν αν γίνει
δόλια χρήση των µέσων αυτών και τίθενται όρια σε ορισµένα µέσα εξ αποστάσεως
επικοινωνίας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
2.1.
Καθυστερήσεις πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης
Ιουνίου 2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές
Στόχος

2.

Η καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών που έχουν χαρακτήρα αµοιβής στα πλαίσια
εµπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ, είτε οι καθυστερήσεις πληρωµών είναι µεταξύ
επιχειρήσεων είτε µεταξύ των δηµόσιων αρχών και µιας επιχείρησης.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 2000/35/ΕΚ περιέχει ένα ευρύ φάσµα µέτρων για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων των πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές εντός της ΕΕ. Η οδηγία
εφαρµόζεται σε όλες τις πληρωµές που έχουν χαρακτήρα αµοιβής στα πλαίσια των
εµπορικών συναλλαγών (άρθρο 1). Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται σε όλες τις καθυστερήσεις
πληρωµών µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ δηµόσιων αρχών και επιχειρήσεων (άρθρο 2
παράγραφος 1).
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Επιπλέον, η οδηγία καθορίζει ένα νοµικό πλαίσιο για την αποθάρρυνση των καθυστερήσεων
πληρωµών. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο τόκος καθίσταται απαιτητός από
την ηµέρα που ακολουθεί την ηµεροµηνία πληρωµής ή το τέλος της περιόδου πληρωµής που
καθορίζει η σύµβαση. Εάν η ηµεροµηνία ή η περίοδος πληρωµής δεν ορίζεται στη σύµβαση,
ο τόκος καθίσταται αυτόµατα απαιτητός χωρίς να απαιτείται όχληση, 30 ηµέρες µετά την
παραλαβή του τιµολογίου ή ισοδύναµης αίτησης πληρωµής. Εάν προβλέπεται διαδικασία
αποδοχής ή ελέγχου µε την οποία επαληθεύεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών µε τα
προβλεπόµενα στη σύµβαση ο τόκος καθίσταται απαιτητός 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία
της διαδικασίας. Εάν ο οφειλέτης παραλάβει τιµολόγιο ή ισοδύναµη αίτηση πληρωµής πριν ή
κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιείται αυτή η αποδοχή ή επαλήθευση, ο
χρόνος αρχίζει να κυλά από την τελευταία ηµεροµηνία. Το επιτόκιο που χρεώνεται για τις
καθυστερήσεις των πληρωµών είναι εκείνο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
συν ένα περιθώριο 7 εκατοστιαίων µονάδων τουλάχιστον (άρθρο 3).
Τα κράτη µέλη ορίζουν επίσης σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες εθνικές διατάξεις ότι ο πωλητής
διατηρεί την κυριότητα των αγαθών µέχρις ότου εξοφληθεί πλήρως το τίµηµα, εφόσον έχει
συµφωνηθεί ρητώς µέσω του αγοραστή και του πωλητή πριν από την παράδοση των αγαθών
ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας (άρθρο 4). Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να
προβλέψουν ότι, για µη αµφισβητούµενες απαιτήσεις, ένας εκτελεστός τίτλος µπορεί να
εκδίδεται ασχέτως του ύψους της οφειλής, κανονικά εντός 90 ηµερολογιακών ηµερών από
την κατάθεση της αγωγής ή αίτησης του δανειστή στο δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια αρχή
(άρθρο 5).

∆ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων
Οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
Ιανουαρίου 1997 για διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων
Στόχος

2.2.

27ης

Η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενηµέρωσης και εκτέλεσης για τις διασυνοριακές
µεταφορές πιστώσεων έως το ισοδύναµο ποσό των 50.000 ευρώ, που διεξάγονται στα
νοµίσµατα των κρατών µελών και σε ευρώ εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ και
πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία ενός εντολέα. Ο πρωταρχικός σκοπός της οδηγίας
97/5/ΕΚ είναι να δώσει τη δυνατότητα τα κεφάλαια να µεταφέρονται από ένα µέρος της
Κοινότητας σε κάποιο άλλο µε ταχύτητα, αξιοπιστία και οικονοµικά. "Οι µεταφορές
οφειλών" και οι πληρωµές µε επιταγές δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
97/5/ΕΚ.

Περιεχόµενο
1) Υποχρέωση διαφάνειας έναντι του πελάτη (άρθρα 3 και 4)

Πριν από την πραγµατοποίηση µιας διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, τα ιδρύµατα πρέπει
να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους όρους αυτής της µεταφοράς. Ειδικότερα,
το χρόνο εκτέλεσης, τη µέθοδο υπολογισµού κάθε είδους προµηθειών και εξόδων που πρέπει
να καταβάλλει ο πελάτης στο ίδρυµα, την ηµεροµηνία αξίας-έναρξης τοκοφορίας που
εφαρµόζει το ίδρυµα, λεπτοµέρειες των διαδικασιών έγερσης αξίωσης και προσφυγής και τις
χρησιµοποιούµενες συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς.
Μετά την πραγµατοποίηση της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, τα ιδρύµατα πρέπει να
παρέχουν πληροφορίες που συνίσταται σε αναφορά που δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη
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να προσδιορίσει τη µεταφορά, το πραγµατικό (αρχικό) ποσό της διασυνοριακής µεταφοράς
πίστωσης, το ποσό κάθε είδους εξόδων και προµηθειών που βαρύνουν τον πελάτη και την
ηµεροµηνία αξίας-έναρξης τοκοφορίας που εφαρµόζει το ίδρυµα.
Εάν ο εντολέας διευκρίνισε ότι τα έξοδα της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης θα πρέπει
να φέρει, εν όλω ή εν µέρει, ο δικαιούχος, το ίδρυµα οφείλει να τον ενηµερώσει σχετικά.
2) Ελάχιστες υποχρεώσεις όσον αφορά τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων

Σε περιπτώσεις διασυνοριακών µεταφορών πιστώσεων µε δηλωµένες προδιαγραφές, το
ίδρυµα υποχρεούται -εφόσον το ζητήσει ο πελάτης - είτε να δεσµευθεί ως προς την
προθεσµία εκτέλεσης της µεταφοράς πίστωσης και ως προς τις προµήθειες και τα έξοδα που
απορρέουν από αυτή είτε να απόσχει από την αποδοχή της πραγµατοποίησης της µεταφοράς
αυτής (άρθρο 5).
Η διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης πρέπει να εκτελεστεί εντός της προθεσµίας που έχει
συµφωνηθεί. Σε περίπτωση µη τήρησης της συµφωνηθείσας προθεσµίας στην οδηγία έχουν
περιληφθεί κανόνες που προβλέπουν αποζηµίωση. ∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση, εάν το
ίδρυµα του δικαιούχου µπορεί να αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στον εντολέα ή στο
δικαιούχο (άρθρο 6).
Το ίδρυµα του εντολέα, κάθε ενδιάµεσο ίδρυµα και το ίδρυµα του δικαιούχου, µετά την
ηµεροµηνία της αποδοχής της εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης υποχρεούται να
εκτελέσει αυτή τη µεταφοράς πίστωσης για το πλήρες ποσό της. Αυτό ισχύει, εκτός εάν ο
εντολέας καθορίσει ότι το κόστος της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης θα επιβαρύνει εν
όλω ή εν µέρει το δικαιούχο. Όταν το ίδρυµα του εντολέα ή το ίδρυµα του δικαιούχου ή
οποιοδήποτε ενδιάµεσο ίδρυµα προβαίνει σε µείωση του ποσού της διασυνοριακής
µεταφοράς πίστωσης κατά παράβαση της παραγράφου 1, υποχρεούται να καταβάλει στο
ακέραιο το παρακρατηθέν ποσό (άρθρο 7).
Σε περίπτωση που το ίδρυµα του εντολέα αποδεχθεί µια εντολή µεταφοράς, αλλά το
αντίστοιχο ποσό δεν πιστώνεται στο λογαριασµό του ιδρύµατος του δικαιούχου εφαρµόζεται
η "εγγύηση επιστροφής χρηµάτων" έως και 12.500 ευρώ συν τόκους και τέλη (άρθρο 8).

Το αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα
συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων
Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου
1998 σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα
συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων

2.3.

Στόχος
Η µείωση του συστηµικού κινδύνου που είναι εγγενής στα συστήµατα πληρωµών και
διακανονισµού αξιογράφων και η ελαχιστοποίηση της διακοπής που προκαλείται από την
αφερεγγυότητα ενός συµµετέχοντος σε ένα τέτοιο σύστηµα. Η οδηγία 98/26/ΕΚ
δηµιουργήθηκε για να αντιµετωπίσει τα νοµικά προβλήµατα που συνδέονται ειδικά µε
καταστάσεις αφερεγγυότητας και πτώχευση (π.χ. δικαιώµατα ξένων πιστωτών) και να
προστατεύσει την ανάπτυξη µιας ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Ένωση (ΕΝΕ) µε την προώθηση της αποτελεσµατικότητας των διασυνοριακών
λειτουργιών.

Περιεχόµενο
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Η οδηγία 98/26/ΕΚ προστατεύει το "συµψηφισµό42" στα συστήµατα διακανονισµού
αξιογράφων, αποµονώνει την πρόσθετη ασφάλεια που δίνεται στους χειριστές αυτών των
συστηµάτων από την επίδραση της πτώχευσης και αποσαφηνίζει τη νοµοθεσία που
εφαρµόζεται σε διαθέσεις πρόσθετης εγγύησης που αποδεικνύεται από την καταγραφή σε ένα
µητρώο, το αποκαλούµενο "τίτλοι υπό µορφή λογιστικής εγγραφής". Τα συστήµατα
διακανονισµού αξιογράφων προστατεύονται επίσης από µια γενική ρήτρα κατά της
αφερεγγυότητας ενός συµµετέχοντος σε ένα σύστηµα (άρθρο 1 και άρθρο 2). Το δίκαιο που
διέπει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή σε ένα σύστηµα
διακανονισµού αξιογράφων είναι το δίκαιο που εφαρµόζεται στο σύστηµα αυτό (άρθρο 3
παράγραφος 3). Η οδηγία καλύπτει επίσης την πρόσθετη ασφάλεια που παρέχεται σε
συνδυασµό µε τις λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών των κρατών µελών όσον αφορά την
τέλεση των κεντρικών τραπεζικών λειτουργιών τους (συµπεριλαµβανοµένης της εθνικής
νοµισµατικής πολιτικής) (άρθρο 4).

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1986 για το συντονισµό των
δικαίων των κρατών µελών όσον αφορά τους εµπορικούς αντιπροσώπους ανεξάρτητα
από τους επαγγελµατίες
Στόχος

3.

Η οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου συντονίζει τις εθνικές νοµοθεσίες που διέπουν τις
νοµικές σχέσεις των ελεύθερων επαγγελµατιών εµπορικών αντιπροσώπων και των
αντιπροσωπευοµένων από αυτούς. Η οδηγία, επιδιώκει την κοινωνική προστασία των
εµπορικών αντιπροσώπων και θέτει ελάχιστα επίπεδα εναρµόνισης στον τοµέα αυτό. Οι
διατάξεις της οδηγίας δεν µπορούν να παρεκκλίνουν εις βάρος ενός εµπορικού
αντιπροσώπου. Επιτρέπονται συµφωνίες που οδηγούν σε µια σύµβαση πιο ευνοϊκή για τον
εµπορικό αντιπρόσωπο. Η οδηγία καθορίζει επίσης τις διατάξεις σχετικά µε την αµοιβή του
εκπροσώπου και το δικαίωµα αποζηµίωσης ή επανόρθωσης όταν ο αντιπρόσωπος υποστεί
ζηµία από τη λήξη της σύµβασης.

Περιεχόµενο
1) Πεδίο εφαρµογής:

Η οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου εφαρµόζεται σε συµβάσεις αγαθών (και όχι παροχή
υπηρεσιών) που συνήφθησαν µεταξύ ενός ανεξάρτητου µεσολαβητή (εµπορικός
αντιπρόσωπος) και του αντιπροσωπευοµένου. Ο εµπορικός αντιπρόσωπος πρέπει να έχει τη
µόνιµη εξουσία να διαπραγµατεύεται την πώληση ή την αγορά εµπορευµάτων για
λογαριασµό και επί ονόµατι άλλου προσώπου (του αντιπροσωπευοµένου) ή να
διαπραγµατεύεται και να συνάπτει τις συναλλαγές επί ονόµατι αυτού του
αντιπροσωπευοµένου µε αντίτιµο την αµοιβή.
∆υνάµει της οδηγίας η έννοια του εµπορικού αντιπροσώπου έχει ανεξαρτησία από τον
αντιπροσωπευόµενο στον πυρήνα της, κατά συνέπεια εξαιρούνται οι µισθωτοί εµπορικοί
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.

Η µετατροπή σε καθαρή απαίτηση ή σε καθαρή οφειλή απαιτήσεων και οφειλών που προκύπτουν από
εντολές µεταβίβασης στις οποίες ένας συµµετέχων ή συµµετέχοντες απευθύνουν προς ή λαµβάνουν από
έναν ή περισσότερους άλλους συµµετέχοντες µε τελικό εξαγόµενο µία µόνο καθαρή απαίτηση ή καθαρή
οφειλή (Οδηγία 98/26/ΕΚ, άρθρο 2 στοιχείο ια)).
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αντιπρόσωποι και αντιπρόσωποι του αντιπροσωπευοµένου από το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας (άρθρο 1). Ορισµένες ακόµη κατηγορίες εµπορικών αντιπροσώπων εξαιρούνται
επίσης από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (άρθρο 2).
2) Υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης (άρθρα 3-5)

Η οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου επιβάλλει τη µη εξαιρέσιµη υποχρέωση σε έναν
εµπορικό αντιπρόσωπο να µεριµνά για τα συµφέροντα του αντιπροσωπευοµένου του και να
δρα νόµιµα και µε καλή πίστη. Το καθήκον αυτό περιλαµβάνει την υποχρέωση επί του
εµπορικού αντιπροσώπου να ασχολείται δεόντως µε τη διαπραγµάτευση και ενδεχοµένως µε
τη σύναψη των πράξεων οι οποίες του έχουν ανατεθεί. Ο εµπορικός αντιπρόσωπος πρέπει
επίσης να ανακοινώνει στον αντιπροσωπευόµενο κάθε αναγκαία πληροφορία που διαθέτει
και να συµµορφώνεται προς τις εύλογες υποδείξεις των αντιπροσωπευοµένων.
Ο αντιπροσωπευόµενος έχει την αµοιβαία µη εξαιρέσιµη υποχρέωση να δρα νόµιµα και µε
καλή πίστη. Ειδικότερα, ο αντιπροσωπευόµενος οφείλει να θέτει στη διάθεση του εµπορικού
αντιπροσώπου τα αναγκαία πληροφοριακά έγγραφα που αφορούν τα εκάστοτε εµπορεύµατα.
Ο αντιπροσωπευόµενος πρέπει επίσης να παρέχει στον εµπορικό αντιπρόσωπο τις αναγκαίες
πληροφορίες για την εκτέλεση της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας, ιδίως να ειδοποιεί
τον αντιπρόσωπο µέσα σε εύλογη προθεσµία µόλις προβλέψει ότι ο όγκος των εµπορικών
πράξεων θα είναι αισθητά µικρότερος από εκείνον που ο αντιπρόσωπος θα έπρεπε να
αναµένει κανονικά.
3) Αµοιβή του εµπορικού αντιπροσώπου (άρθρα 6-12)

Ελλείψει σχετικής συµφωνίας ανάµεσα στα µέρη και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των
διατάξεων του αστικού δικαίου των κρατών µελών, ο εµπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται
αµοιβή σύµφωνα µε τις συνήθειες που εφαρµόζονται στον τόπο όπου ασκεί τη
δραστηριότητα του. Ελλείψει παρόµοιων συνηθειών, ο αντιπρόσωπος δικαιούται εύλογη
αµοιβή, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση µε την εµπορική πράξη
(άρθρο 6).
Εάν ο εµπορικός αντιπρόσωπος αµείβεται εν όλω ή εν µέρει µε προµήθεια, ένας εµπορικός
αντιπρόσωπος δικαιούται προµήθεια για εµπορικές πράξεις που έχουν συναφθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας. Η ρύθµιση της προµήθειας που
προβλέπεται δυνάµει της οδηγίας είναι ως εξής:
(1) ο αντιπρόσωπος είναι αρµόδιος για ένα καθορισµένο γεωγραφικό τοµέα ή για
καθορισµένη οµάδα προσώπων ή εναλλακτικά, όταν ο αντιπρόσωπος έχει αποκλειστικό
δικαίωµα για ένα καθορισµένο γεωγραφικό τοµέα ή για µια καθορισµένη οµάδα προσώπων
και
(2) η πράξη έχει συναφθεί µε πελάτη που ανήκει σε αυτό τον τοµέα ή αυτή την οµάδα (άρθρο
7).

Το δικαίωµα προµήθειας για εµπορικές πράξεις εξακολουθεί να υπάρχει µετά τη λύση της
σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας (άρθρο 8), υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωµή της
προµήθειας είναι ανάλογη των περιστάσεων (άρθρο 9). Η προµήθεια καθίσταται απαιτητή
µόλις έχει εκτελεστεί πράξη και πρέπει να καταβληθεί το αργότερο την τελευταία ηµέρα του
µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο κατά τη διάρκεια του οποίου έχει γεννηθεί η σχετική αξίωση
(άρθρο 10).
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Ο αντιπροσωπευόµενος διαβιβάζει στον εµπορικό αντιπρόσωπο κατάσταση των οφειλόµενων
προµηθειών εντός ενός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Ο αντιπρόσωπος δικαιούται να
απαιτήσει να του παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεση του
αντιπροσωπευοµένου που απαιτούνται για την επαλήθευση του ποσού των οφειλόµενων σε
αυτόν προµηθειών (άρθρο 12).
4) Μορφή, διάρκεια και λήξη της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας (άρθρα 13-20)

Η οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα σύναψης εµπορικής
αντιπροσωπείας σε προφορική ή γραπτή µορφή, ενώ επαφίεται στα κράτη µέλη να
καθορίσουν αν µία σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας είναι έγκυρη εάν δεν αποδεικνύεται
γραπτώς. Ανεξαρτήτως αυτού, κάθε µέρος δικαιούται να λάβει από το άλλο, αφού το ζητήσει,
ενυπόγραφο έγγραφο που αναφέρει το περιεχόµενο της σύµβασης (άρθρο 13).
Σύµβαση ορισµένου χρόνου την οποία τα δύο µέρη συνεχίζουν να εκτελούν µετά τη λήξη
της, θεωρείται ότι µετατρέπεται σε σύµβαση αορίστου χρόνου (άρθρο 14).
Μια σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας αορίστου χρόνου µπορεί να λήξει µε κοινοποίηση
ενός µήνα για κάθε έτος που η σύµβαση παραµένει σε ισχύ. ∆εν είναι δυνατό να οριστούν
µικρότερες προθεσµίες µε συµφωνία των συµβαλλοµένων. Αν τα µέρη ορίσουν µεγαλύτερες
προθεσµίες από αυτή, τότε η περίοδος κοινοποίησης πρέπει να είναι η ίδια και για τα δύο
µέρη. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν την περίοδο καταγγελίας σε 4-6 µήνες, εφόσον η
σύµβαση υπήρχε για τον αντίστοιχο αριθµό ετών (άρθρο 15).
Η οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου επιβάλλει επίσης την υποχρέωση σε όλα τα κράτη
µέλη να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίζεται στον εµπορικό αντιπρόσωπο
το δικαίωµα κατ' αποκοπή αποζηµίωσης (άρθρο 17 παράγραφος 2) ή ανόρθωσης (άρθρο 17
παράγραφοι 3-4) εφόσον ο αντιπροσωπευόµενος έχει λύσει τη σύµβαση εµπορικής
αντιπροσωπείας χωρίς αιτιολόγηση (άρθρο 18). ∆εν µπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από το
δικαίωµα αυτό πριν από τη λήξη της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας.
Περαιτέρω, σε συµβάσεις που αφορούν την εµπορική αντιπροσωπεία, η ρήτρα περιορισµού
των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων θα είναι έγκυρη, µόνον εάν δεν έχει διάρκεια άνω των
2 ετών και µόνο στο βαθµό που έχει συνοµολογηθεί εγγράφως. Η ρήτρα περιορισµού των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων αφορά επίσης το γεωγραφικό τοµέα ή την οµάδα πελατών
και το γεωγραφικό τοµέα, την ευθύνη των οποίων είχε ο εµπορικός αντιπρόσωπος, καθώς και
τον τύπο των εµπορευµάτων των οποίων είχε την αντιπροσωπεία σύµφωνα µε τη σύµβαση.
Οι διατάξεις της οδηγίας 86/653/ΕΟΚ δεν θίγουν τις διατάξεις του εθνικού δικαίου οι οποίες
επιβάλλουν άλλους περιορισµούς ως προς το κύρος ή την εφαρµογή ρητρών που περιέχουν
υποχρέωση µη ανταγωνισµού ή προβλέπουν ότι τα δικαστήρια µπορούν να µειώσουν τις
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων που απορρέουν από τις συµφωνίες αυτές (άρθρο 20).

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών
Στόχος

4.

Η άρση ασαφειών και εµποδίων που ενδέχεται να παρεµποδίζουν την ελευθερία παροχής
υπηρεσιών, µε την αύξηση της ασφάλειας του δικαίου και τη διευκόλυνση προσδιορισµού
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των όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης που εφαρµόζονται στους εργαζοµένους που
πραγµατοποιούν προσωρινή εργασία σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο το δίκαιο του οποίου
διέπει την εργασιακή τους σχέση· η αποφυγή των κινδύνων κατάχρησης και εκµετάλλευσης
των αποσπασµένων εργαζοµένων.

Περιεχόµενο
1) Πεδίο εφαρµογής

Η οδηγία εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις οι οποίες, στο πλαίσιο διακρατικής παροχής
υπηρεσιών, προβαίνουν στην απόσπαση εργαζοµένων στο έδαφος ενός κράτους µέλους:
–

για λογαριασµό τους και υπό τη διεύθυνσή τους, στο πλαίσιο σύµβασης που
συνάπτεται µεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του παραλήπτη της παροχής
υπηρεσιών·

–

σε εγκατάσταση ή σε επιχείρηση του οµίλου·

–

όντας επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, σε χρήστρια επιχείρηση.

2) Υποχρεώσεις

Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις εγγυώνται στους αποσπασµένους
εργαζοµένους έναν κεντρικό πυρήνα υποχρεωτικών κανόνων προστασίας που καθορίζονται
στο κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου εκτελείται η εργασία:
–

από νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή/και

–

από συλλογικές συµβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις οι οποίες έχουν αναγορευθεί σε
κανόνες γενικής εφαρµογής, εφόσον αφορούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται
στο παράρτηµα της οδηγίας (τοµέας οικοδοµών).

Οι όροι εργασίας και απασχόλησης που πρέπει να καλύπτονται είναι:
–

µέγιστες περίοδοι εργασίας και ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης·

–

ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας µετ' αποδοχών·

–

ελάχιστα όρια µισθού, συµπεριλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων υπερωριακής
εργασίας·

–

όροι θέσης εργαζοµένων στη διάθεση επιχειρήσεων, ιδίως από επιχειρήσεις
προσωρινής απασχόλησης·

–

υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία·

–

προστατευτικά µέτρα σχετικά µε τους όρους εργασίας και απασχόλησης των
γυναικών σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή λοχείας, των παιδιών και των νέων·

–

ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών και άλλες διατάξεις στον τοµέα των µη
διακρίσεων.
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ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σε θέµατα
ευθύνης λόγω ελαττωµατικών προϊόντων (τροποποιήθηκε από την οδηγία 1999/34/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Μαΐου 1999).
Στόχος

5.

Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 99/34/ΕΚ) είναι ένα µέτρο
εσωτερικής αγοράς που επιδιώκει την ισορροπία µεταξύ υψηλού επιπέδου προστασίας των
καταναλωτών και σταθερού νοµικού πλαισίου ευθύνης για τους παραγωγούς, εξαλείφοντας
έτσι τη στρέβλωση του ανταγωνισµού που οφείλεται σε αποκλίνοντα καθεστώτα ευθύνης και
διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων υπό κοινούς κανόνες ευθύνης.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ της 25ης Ιουλίου 1985 θέτει κοινούς κανόνες ευθύνης σε περίπτωση
ζηµιών που προκαλούνται σε µεµονωµένα άτοµα από ελαττωµατικά προϊόντα. Ένα
ελαττωµατικό προϊόν είναι οποιοδήποτε κινητό δεν παρέχει την ασφάλεια που δικαιούται
κανείς να αναµένει, λαµβανοµένων υπόψη της εξωτερικής εµφάνισης του προϊόντος, της
ευλόγως αναµενόµενης χρησιµοποίησης του προϊόντος και του χρόνου κατά τον οποίο το
προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία (άρθρο 2 και άρθρο 6).
Η οδηγία 99/34/ΕΚ επέκτεινε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ του Συµβουλίου
στα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα. Η ευθύνη του παραγωγού σε κάθε κράτος µέλος για
αποζηµιώσεις λόγω θανάτου ή σωµατικών βλαβών οφειλόµενων σε πανοµοιότυπα
αντικείµενα µε το ίδιο ελάττωµα περιορίζεται σε ποσό όχι κατώτερο των 70 εκατ. ευρώ
(άρθρο 16). Η οδηγία δεν θίγει τα δικαιώµατα που τα θύµατα ενδέχεται να έχουν δυνάµει της
υφιστάµενης νοµοθεσίας σχετικά µε τη συµβατική και µη συµβατική ευθύνη.
Ο παραγωγός (ή ο εισαγωγέας) έχει την ευθύνη να αποζηµιώσει το θάνατο ή τη σωµατική
βλάβη ή βλάβες στην περιουσία που προκλήθηκαν από το ελαττωµατικό προϊόν, είτε αυτός
είναι αµελής είτε όχι. Το θύµα πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη πραγµατικής ζηµίας, το
ελάττωµα του προϊόντος και την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ ελαττώµατος και ζηµίας (άρθρο
4). Η οδηγία θεσπίζει την κοινή και τη χωριστή ευθύνη όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα
ευθύνονται για την ίδια ζηµία (άρθρο 5). Ο παραγωγός δεν ευθύνεται, εάν αποδείξει την
ύπαρξη συνθηκών απαλλαγής σύµφωνα µε τις οποίες µείωσε ή, ενδεχοµένως, δεν είχε ευθύνη
στην περίπτωση της συµβάλλουσας αµέλειας του θύµατος (άρθρο 7).
Το θύµα πρέπει να υποβάλει µήνυση για ζηµίες πριν από το τέλος µιας τριετούς περιόδου
προθεσµίας. ∆υνάµει της οδηγίας ο παραγωγός δεν ευθύνεται για ζηµία δέκα χρόνια µετά την
κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά (άρθρο 10). Οι απαλλαγές από ευθύνη δεν ισχύουν.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
6.1.
Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου
Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου
2000 για ορισµένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του
ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά ("οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο").

6.
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Στόχος
Η οδηγία 2000/31/ΕΚ επιδιώκει να συµβάλει στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας
µεταξύ των κρατών µελών (άρθρο 1 παράγραφος 1).

Περιεχόµενο
Η οδηγία περιέχει ορισµένες συγκεκριµένες υποχρεώσεις σχετικά µε το δίκαιο των
συµβάσεων, ειδικότερα τις ακόλουθες:
–

τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το νοµικό τους σύστηµα να επιτρέπει τη σύναψη
συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, ιδίως, ότι οι
νοµικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τη διαδικασία σύναψης των συµβάσεων δεν
παρακωλύουν τη χρήση των συµβάσεων που συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα ούτε
αποστερούν τις συµβάσεις αυτές εννόµου αποτελέσµατος ή ισχύος λόγω του ότι
έχουν συναφθεί µε ηλεκτρονικά µέσα (άρθρο 9 παράγραφος 1)·

–

ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να τηρεί τους κανόνες διαφάνειας που ισχύουν
στη συµβατική διαδικασία. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν ότι ο φορέας παροχής
υπηρεσιών πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες κατά τρόπο
σαφή κατανοητό και αδιαφιλονίκητο στον καταναλωτή. Ειδικότερα, τα διάφορα
τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύµβασης. Παραδείγµατος χάρη, εάν ο φορέας
παροχής υπηρεσιών θα αρχειοθετήσει ή όχι τη σύµβαση µετά τη σύναψή της ή εάν
προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν, τα τεχνικά µέσα που θα του
επιτρέπουν τον εντοπισµό και τη διόρθωση σφαλµάτων ηλεκτρονικού χειρισµού
πριν από την ανάθεση της παραγγελίας και τις γλώσσες στις οποίες µπορεί να
συναφθεί η σύµβαση. Περαιτέρω, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει επίσης να
δηλώσει τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται, καθώς και
τα στοιχεία που επιτρέπουν την πρόσβαση στους εν λόγω κώδικες µε ηλεκτρονικά
µέσα. Οι πληροφορίας πρέπει να παρέχονται πριν από την ανάθεση της παραγγελίας
από τον αποδέκτη της υπηρεσίας (άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2)·

–

όταν ένας αποδέκτης υπηρεσίας αναθέτει παραγγελία µε τεχνολογικά µέσα ο φορέας
παροχής υπηρεσιών οφείλει να αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας
του αποδέκτη χωρίς περιττή καθυστέρηση. Η παραλαβή θεωρείται ότι έχει
πραγµατοποιηθεί όταν το µέρος στο οποίο απευθύνεται έχει πρόσβαση σε αυτά
(άρθρο 11 παράγραφος 1)·

–

τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών θέτει στη διάθεση
του αποδέκτη της υπηρεσίας τα τεχνικά µέσα που θα του επιτρέψουν να επισηµάνει
και να επιδιορθώσει τα λάθη του κατά τον ηλεκτρονικό χειρισµό πριν από την
ανάθεση της παραγγελίας (άρθρο 11 παράγραφος 2).

Ηλεκτρονικές υπογραφές
Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές
Στόχος

6.2.
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Η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των ηλεκτρονικών
υπογραφών, µε τη θέσπιση εναρµονισµένου και ενδεδειγµένου νοµικού πλαισίου για τη
χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 1999/93/ΕΚ επιβάλλει την αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών που
πρoηγουµένως δεν ήταν αναγνωρισµένες, µόνο λόγω της ηλεκτρονικής τους µορφής. Η
οδηγία θέτει κριτήρια που διαµορφώνουν τη βάση για τη νοµική αναγνώριση των
ηλεκτρονικών υπογραφών εστιάζοντας στις υπηρεσίες πιστοποίησης (άρθρο 1). Στις
ηλεκτρονικές υπογραφές που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
αποδίδεται αυτοµάτως το ίδιο καθεστώς µε αυτό των γραπτών υπογραφών στο δίκαιο των
ενδιαφεροµένων κρατών µελών. Οι υπογραφές αυτές στη συνέχεια γίνονται δεκτές ως
αποδεικτικό στοιχείο σε νοµικές διαδικασίες κατά τον ίδιο τρόπο µε τις ιδιόχειρες υπογραφές
(άρθρο 5).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γενικές παρατηρήσεις

7.

Οι οδηγίες σχετικά µε τις τραπεζικές συναλλαγές, τη διασφάλιση και τις κινητές αξίες
ορίζουν ένα χρηµατοοικονοµικό και προληπτικό σύστηµα που ρυθµίζει τους όρους ίδρυσης
και την κατανοµή των υπηρεσιών των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων στην ΕΚ. Εξ
ορισµού, συνεπώς, αυτές δεν συνιστούν ρυθµίσεις ιδιωτικού δικαίου. Τα µόνα κείµενα που
αφορούν πτυχές του ιδιωτικού δικαίου σχετικά µε το δίκαιο των συµβάσεων και τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες είναι τα εξής:
7.1.

Τραπεζικές συναλλαγές

7.1.1.

Συντελεστές φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων

Οδηγία 96/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαρτίου 1996 περί τροποποίησης της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ όσον αφορά την εκ µέρους
των αρµόδιων αρχών αναγνώριση του συµβατικού συµψηφισµού (συντελεστές
φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων).
Στόχος
Να συµβάλει στην εναρµόνιση της προληπτικής εποπτείας και στην ενίσχυση των προτύπων
φερεγγυότητας στα πιστωτικά ιδρύµατα της Κοινότητας, προστατεύοντας µε τον τρόπο αυτό
τους καταθέτες και τους επενδυτές και διατηρώντας την τραπεζική σταθερότητα.

Περιεχόµενο
Η τροποποιηµένη οδηγία για τους συντελεστές φερεγγυότητας εφαρµόζεται στα πιστωτικά
ιδρύµατα (που ορίζονται στην οδηγία 77/780/ΕΟΚ). Οι ίδιοι οι πόροι κάθε πιστωτικού
ιδρύµατος εκφράζονται ως ποσοστό της σταθµισµένης κατά τον κίνδυνο αξίας των στοιχείων
του ενεργητικού και των εκτός ισολογισµού στοιχείων (άρθρο 5 παράγραφος 1).
Η σταθµισµένη κατά τον κίνδυνο αξία των στοιχείων ενεργητικού και των εκτός ισολογισµού
στοιχείων αφορά κυρίως τους πιστωτικούς κινδύνους που συνδέονται µε πταίσµα του
αντισυµβαλλοµένου και γίνεται διάκριση µεταξύ του βαθµού του κινδύνου που συνδέεται µε
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ιδιαίτερα στοιχεία του ενεργητικού και εκτός ισολογισµού στοιχεία και µε ειδικές κατηγορίες
δανειστών (άρθρο 5).
Οι σταθµίσεις ποικίλλουν µεταξύ στοιχείων χαµηλού κινδύνου και στοιχείων υψηλού
κινδύνου (άρθρο 6). Ο προδιαγεγραµµένος ελάχιστος συντελεστής είναι το 8% (άρθρο 10).
Μετά τον Ιανουάριο του 1993 τα πιστωτικά ιδρύµατα απαιτείται να διατηρούν κάθε στιγµή
ένα συντελεστή τουλάχιστον 8%. Αποτελεί αρµοδιότητα της εθνικής εποπτικής αρχής να
διασφαλίσει την τήρηση του συντελεστή αυτού (άρθρο 10 παράγραφος 3).
7.2.

Ασφάλειες

7.2.1.

Ασφάλεια ζωής

Οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 περί συντονισµού των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη
δραστηριότητας της πρωτασφάλισης ζωής και την άσκηση αυτής (πρώτη οδηγία
σχετικά µε την ασφάλεια ζωής)
Οδηγία 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 1990 για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε την πρωτασφάλισης
ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγµατική
άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της
οδηγίας 79/267/ΕΟΚ (δεύτερη οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια ζωής)
Οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 1992 για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
πρωτασφάλιση ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και
90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια ζωής)
Στόχος
Η διευκόλυνση της αποτελεσµατικής άσκησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ζωής και η
θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά µε την ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών στον
τοµέα της ασφάλειας ζωής.

Περιεχόµενο
Οι οδηγίες αυτές στον τοµέα της ασφάλειας ζωής θεσπίζουν ένα λεπτοµερές σύστηµα στον
τοµέα της ασφάλειας ζωής. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει µια πολύ λεπτοµερή υποχρέωση
παροχής ουσιωδών πληροφοριών σχετικά µε ένα προτεινόµενο συµβόλαιο παροχής
ασφάλειας ζωής. Ορισµένες από τις ρήτρες που περιέχονται στις οδηγίες έχουν γενική
εφαρµογή, ενώ άλλες εφαρµόζονται µόνο για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. Οι
οδηγίες εφαρµόζονται τόσο για την ατοµική όσο και για την συλλογική ασφάλεια ζωής αλλά
όχι για τη διαχείριση συλλογικών ταµείων συνταξιοδότησης.
Η οδηγία 92/96/ΕΟΚ προβαίνει στη διάκριση µεταξύ εκείνων των ασφαλιστήριων
συµβολαίων που αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλία του ασφαλιζοµένου και µιας δεύτερης
κατηγορίας, που περιλαµβάνει όλα τα ατοµικά συµβόλαια που δεν απορρέουν από τέτοιες
πρωτοβουλίες. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής που δεν συνήφθησαν µε πρωτοβουλία του
ασφαλιζοµένου, η δεύτερη κατηγορία, απολαύουν µεγαλύτερου βαθµού προστασίας.
Οι συµβάσεις που συνήφθησαν µε πρωτοβουλία του ασφαλισµένου υπόκεινται στον έλεγχο
του κράτους του ασφαλιστή. Πριν συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής µε πρωτοβουλία
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του σε κάποιο άλλο κράτος µέλος, ο ασφαλιζόµενος πρέπει να υπογράψει µια δήλωση ότι
γνωρίζει ότι η δέσµευση υπόκειται στους κανόνες της εποπτείας του κράτους µέλους του
ασφαλιστή ο οποίος θα καλύψει τη δέσµευση. Με δική του πρωτοβουλία ο
αντισυµβαλλόµενος διαθέτει προθεσµία υπαναχώρησης µεταξύ 15 και 30 ηµερών από τη
σύµβαση ατοµικής ασφάλειας ζωής (οδηγία 90/619/ΕΟΚ, άρθρο 15).
Ένα διαφορετικό καθεστώς εφαρµόζεται στις συµβάσεις που δεν συνήφθησαν µε
πρωτοβουλία του αντισυµβαλλοµένου. Αυτές υπόκεινται στην εφαρµογή και την εποπτεία,
από το κράτος µέλος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία, των κανόνων εποπτείας του κράτους
µέλους δέσµευσης (έλεγχος από την χώρα στην οποία βρίσκεται ο κίνδυνος). Αυτό ισχύει
εφόσον τα µέρη δεν προβούν στην έγκυρη επιλογή του δικαίου κάποιας άλλης χώρας.
Υπάρχουν επίσης οι διατάξεις σχετικά µε την επιλογή του δικαίου που θα διέπει τη σχέση
µεταξύ του ασφαλιστή και του αντισυµβαλλοµένου. Γενικά, το εφαρµοζόµενο δίκαιο θα είναι
το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο έγινε η δέσµευση. Υπάρχουν ωστόσο διατάξεις που
επιτρέπουν την ελευθερία επιλογής ενός άλλου συµβατικού δικαίου.
Κάθε σύµβαση που υπόκειται στους κανόνες ασφάλειας ζωής της ΕΕ, υπόκειται µόνο σε
έµµεσους φόρους επί των ασφαλίστρων που ισχύουν στο κράτος µέλος δέσµευσης. Οι
φορολογικές ρυθµίσεις της χώρας του αντισυµβαλλοµένου εφαρµόζονται συνεπώς προς
όφελος της χώρας αυτής.
7.2.2.

Άλλα είδη ασφάλισης πλην της ασφάλειας ζωής

Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 περί συντονισµού των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών
73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας
ζωής).
Στόχος
Ο καθορισµός κανόνων για την άσκηση της διασυνοριακής ασφάλειας πλην της ασφάλειας
ζωής που εξισορροπεί τις ανάγκες της ελευθερίας των υπηρεσιών και της προστασίας του
καταναλωτή.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και
88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής) θεσπίζει την
υποχρέωση του ασφαλιστή να ενηµερώσει το µελλοντικό µέρος µιας σύµβασης ασφάλισης
για ορισµένες λεπτοµέρειες. Ειδικότερα ο ασφαλισµένος πρέπει να ενηµερωθεί για το κράτος
µέλος στο οποίο ευρίσκεται ή πρόκειται να ευρίσκεται η εταιρική έδρα ή, ενδεχοµένως, το
υποκατάστηµα του ασφαλιστή µε τον οποίο θα συναφθεί η σύµβαση. Κάθε έγγραφο που
παρέχει ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να αναφέρει τη διεύθυνση της εταιρικής έδρας και, κατά
περίπτωση, του υποκαταστήµατος της ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει την κάλυψη
(άρθρο 43). Η οδηγία 92/49/ΕΟΚ θέτει επίσης την υποχρέωση στον ασφαλιστή να
ενηµερώνει τον ασφαλισµένο για το εφαρµοστέο επί της σύµβασης δίκαιο πριν από τη
σύναψη της προτεινόµενης ασφαλιστικής σύµβασης (άρθρο 31).
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7.3.

Συναλλαγές σε κινητές αξίες

7.3.1.

∆ηµοσίευση ενηµερωτικών δελτίων

Οδηγία 80/390/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Μαρτίου 1980 περί συντονισµού των
όρων κατάρτισης, ελέγχου και διάδοσης του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να
δηµοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών
Στόχος
Η οδηγία 80/390/ΕΟΚ του Συµβουλίου στοχεύει στην παροχή στους υφιστάµενους και
µελλοντικούς επενδυτές σε κινητές αξίες επαρκών και αντικειµενικών πληροφοριών µε το
συντονισµό των απαιτήσεων σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύουν οι
εκδότες κινητών αξιών. Η οδηγία 80/390/ΕΟΚ συντονίζει επίσης τους όρους κατάρτισης,
ελέγχου και διάδοσης του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται για την
εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών.

Περιεχόµενο
Το ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα ώστε όσοι
προβαίνουν σε επενδύσεις και οι σύµβουλοί τους επί των επενδύσεων να δύνανται να
εκτιµούν την περιουσία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις
προοπτικές του εκδότη όπως και τα δικαιώµατα που είναι ενσωµατωµένα σε αυτές τις κινητές
αξίες (άρθρο 4). Παρόµοιες απαιτήσεις εφαρµόζονται στον έλεγχο των λογαριασµών (που
περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο).
Η παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων κατά κανόνα θα οδηγήσει στη δηµοσίευση
παραπλανητικών πληροφοριών. Αυτό θα τιµωρηθεί ως παραβίαση του δικαίου των
συµβάσεων ή του δικαίου ζηµιών ανάλογα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας.
Οι καθορισµένες αρµόδιες αρχές απαιτείται να ελέγχουν ότι τα στοιχεία του δελτίου πληρούν
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 80/390/ΕΟΚ και κατά συνέπεια µπορεί να έχουν
ευθύνη όσον αφορά το ιδιωτικό δίκαιο σε περίπτωση έγκρισης ενηµερωτικού δελτίου που
περιέχει παραπλανητικές πληροφορίες (άρθρο 18). Η οδηγία 80/390/ΕΟΚ δεν θίγει την
ευθύνη της αρµόδιας αρχής. Αυτή εξακολουθεί να διέπεται αποκλειστικά από το εφαρµόσιµο
εθνικό δίκαιο (άρθρο 18 παράγραφος 4).
7.3.2.

Ενηµερωτικό δελτίο για κινητές αξίες που αποτελούν αντικείµενο πρόσκλησης προς το
κοινό

Οδηγία 89/298/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Απριλίου 1989 για το συντονισµό των
όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να
δηµοσιεύεται όταν απευθύνεται προς το κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες
Στόχος
Ο συντονισµός των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενηµερωτικού δελτίου
που πρέπει να δηµοσιεύεται όταν απευθύνεται προς το κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 89/298/ΕΟΚ εφαρµόζεται στις κινητές αξίες, πλην των οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων µικτού τύπου, και σε ευρωπαϊκές κινητές αξίες που αποτελούν για πρώτη φορά
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αντικείµενο πρόσκλησης προς το κοινό για εγγραφή ή πώληση σε ένα κράτος µέλος (άρθρο 1
παράγραφος 1).
Η οδηγία 89/298/ΕΟΚ επιβάλλει την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου από το
πρόσωπο που προβαίνει στην πρόσκληση (άρθρο 4). Το ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να
περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για µια ενηµερωµένη
χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση των κινητών αξιών (άρθρο 11). Υπάρχουν λιγότερο
λεπτοµερείς κανόνες δηµοσιοποίησης όταν δεν υπάρχει αίτηση εισαγωγής στο
χρηµατιστήριο.
Η οδηγία 89/298/ΕΟΚ δεν επιβάλλει την υποχρέωση εξέτασης του ενηµερωτικού δελτίου
δηµόσιας προφοράς πριν από τη δηµοσίευση από τις αρµόδιες αρχές· αυτό επαφίεται στη
διακριτική ευχέρεια του κράτους µέλους. Τα µόνα ενηµερωτικά δελτία δηµόσιας προσφοράς
που µπορούν να αναγνωριστούν αµοιβαία και να αναγνωρισθούν για πολυεθνικές προσφορές
ωστόσο είναι εκείνα που συντάχθηκαν και εξετάστηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
οδηγίας 80/390/ΕΟΚ για τα ενηµερωτικά δελτία (άρθρο 21).
7.3.3.

Επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών

Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά µε τις επενδυτικές
υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών.
Στόχος
Η απελευθέρωση της πρόσβασης στη συµµετοχή στο χρηµατιστήριο και τις
χρηµατοοικονοµικές αγορές στα κράτη µέλη υποδοχής για επενδυτικές εταιρείες που έχουν
την άδεια να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες στα κράτη µέλη προέλευσής τους.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 93/22/ΕΟΚ απαιτεί τα κράτη µέλη να θεσπίσουν κανόνες δεοντολογίας τους
οποίους πρέπει να τηρεί πάντα η επιχείρηση επενδύσεων (άρθρο 10). Οι κανόνες αυτοί πρέπει
να εφαρµόζουν τους κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία. Οι εθνικοί κανόνες
υποχρεούνται να απαιτούν, µεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία επενδύσεων ενεργεί µε τρόπο
θεµιτό και δίκαιο κατά την άσκηση της δραστηριότητας της ώστε να προστατεύονται τα
συµφέροντα των πελατών της µε τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία επενδύσεων απαιτείται
επίσης να ενηµερώνεται σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των πελατών της, την
εµπειρία τους στον τοµέα των επενδύσεων, τους στόχους όσον αφορά τις αιτούµενες
υπηρεσίες. Περαιτέρω η εταιρεία επενδύσεων απαιτείται να ανακοινώνει καταλλήλως τις
χρήσιµες πληροφορίες και να αποτρέπει τις συγκρούσεις συµφερόντων (άρθρο 11).
∆εν πρόκειται για διατάξεις του δικαίου περί συµβάσεων - πολλές διατάξεις ενδέχεται να
επηρεάζουν µια συµβατική κατάσταση, ωστόσο δεν αποτελούν οι ίδιες µέρος του συµβατικού
δικαίου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Oδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών

8.
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Στόχος
Η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και την προστασία των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των φυσικών
προσώπων, ιδίως το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 95/46/ΕΟΚ επιδιώκει να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ. Η οδηγία ρυθµίζει σε επίπεδο ΕΚ το βασικό ατοµικό
δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, ιδίως υπό το πρίσµα της σηµαντικής αύξησης της διασυνοριακής ροής
προσωπικών δεδοµένων που απορρέει από την εσωτερική αγορά.
1) Η σύµβαση
–

Η επεξεργασία δεδοµένων επιτρέπεται να γίνεται εάν είναι απαραίτητη για την
εκτέλεσης της σύµβασης της οποίας το ενδιαφερόµενο πρόσωπο (φυσικό πρόσωπο
που µπορεί να προσδιοριστεί, άµεσα ή έµµεσα) είναι συµβαλλόµενο µέρος ή για την
εκτέλεση προσυµβατικών µέτρων ληφθέντων αιτήσει του (άρθρο 7).

–

Όταν ο εκτελών την επεξεργασία (το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο) ενεργεί κατ'
εντολή του υπευθύνου της επεξεργασίας (το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
καθορίζει τους σκοπούς και τα µέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων)
πρέπει να υπάρχει σύµβαση ή δικαιοπραξία που να διέπει τη σχέση τους. Αυτή η
σύµβαση ή άλλη δικαιοπραξία πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένες εγγυήσεις που
δεσµεύουν τον εκτελώντα την επεξεργασία έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας,
π.χ. ότι ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί µόνο κατ' εντολή του υπευθύνου της
επεξεργασίας (άρθρο 17).

2) ∆ιαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες

Η οδηγία 95/46/ΕΚ ορίζει ότι η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες
χώρες µπορεί να πραγµατοποιηθεί, µόνον εάν η εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει
"ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας" (άρθρο 25). Υπάρχουν ωστόσο ειδικές καταστάσεις στις
οποίες, κατά παρέκκλιση και απουσία ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας δεδοµένων που
να εξασφαλίζεται από τη χώρα υποδοχής, η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε
τρίτες χώρες µπορεί να πραγµατοποιηθεί (άρθρο 26).
3) Συµφωνίες και εκφράσεις βούλησης (“Rechtsgeschäft” στη γερµανική νοµική
βιβλιογραφία)

Το άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 95/46/ΕΚ ορίζει τη συγκατάθεση του προσώπου στο
οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα µε γενικούς όρους. Οι ειδικές απαιτήσεις για τη
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα για την επεξεργασία ή τα
προσωπικά δεδοµένα απαριθµούνται στο άρθρο 7 (αδιαµφισβήτητη συγκατάθεση) και στο
άρθρο 8 (ρητή συγκατάθεση).
4) Ευθύνη

Το άρθρο 23 της οδηγίας 95/46/ΕΚ ρυθµίζει την ευθύνη για αθέµιτη επεξεργασία των
προσωπικών δεδοµένων και την αποκατάσταση στο πρόσωπο που θίγεται για την επελθούσα
ζηµία.
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9.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γενικές παρατηρήσεις
Το δίκαιο των συµβάσεων στον τοµέα των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (IPR)
επαφίεται σε µεγάλο βαθµό στις εθνικές νοµοθετικές διατάξεις. Ωστόσο η διεθνής προστασία
της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων αποτελεί αντικείµενο τριών
σηµαντικών πολυµερών συµφωνιών. Συγκεκριµένα αυτές είναι η σύµβαση της Βέρνης για
την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Paris Act, 1971), η σύµβαση της
Ρώµης για την προστασία των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών
φωνογραφηµάτων και των οργανισµών ραδιοτηλεόρασης (1961) και η συµφωνία για τις
πτυχές που συνδέονται µε το εµπόριο των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (συµφωνία
TRIP, 1995). Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της έχουν ήδη
αποφασίσει την επικύρωση της συνθήκης περί δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας του
ΠΟΠΙ (WCT) και της συνθήκης του ΠΟΠΙ για τις ερµηνείες και εκτελέσεις έργων και τα
φωνογραφήµατα (WPPT) που αναβαθµίζουν σηµαντικά τη διεθνή προστασία της
πνευµατικής ιδιοκτησίας και βελτιώνουν τα µέσα καταπολέµησης της πειρατείας σε
παγκόσµιο επίπεδο (βλ. παράρτηµα I).
Στον τοµέα των πνευµατικών και συγγενών δικαιωµάτων η ΕΚ έχει εγκρίνει πέντε οδηγίες
(βλ. κατωτέρω). Υπάρχει µια περαιτέρω οδηγία που ασχολείται µε την προστασία της
διάταξης. Οι οδηγίες αυτές καθορίζουν συγκεκριµένους κανόνες που αφορούν ειδικότερα, το
περιεχόµενο των ουσιαστικών δικαιωµάτων, την αµοιβή των κατόχων των δικαιωµάτων και
τη διοίκηση της αµοιβής αυτής.
Οι συµβάσεις παροχής άδειας και οι συµβατικές σχέσεις που αφορούν τα πνευµατικά
δικαιώµατα δεν αποτέλεσαν αντικείµενο γενικής εναρµόνισης στα πλαίσια της Κοινότητας.
Αφετέρου, η διαχείριση των δικαιωµάτων ή η παροχή άδειας γενικά και η έκδοση συλλογικής
διαχείρισης ειδικότερα αντιµετωπίστηκαν σε πολλά κοινοτικά νοµικά µέσα.

∆ικαιώµατα εκµίσθωσης, δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα συγγενικά προς
την πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των προϊόντων της διανοίας
Οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Νοεµβρίου 1992 σχετικά µε το δικαίωµα
εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα συγγενικά προς την
πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των προϊόντων της διανοίας
Στόχος

9.1.

Η εναρµόνιση του δικαίου σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και
ορισµένα δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων υλικής ενσωµάτωσης,
αναπαραγωγής, αναµετάδοσης και διανοµής στο κοινό, προκειµένου να παράσχει υψηλό
επίπεδο προστασίας της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 92/100/ΕΟΚ προβλέπει το αποκλειστικό δικαίωµα παροχής άδειας ή απαγόρευσης
για το δανεισµό και την εκµίσθωση και των δύο έργων που υπόκεινται στα πνευµατικά
δικαιώµατα και άλλα αντικείµενα που υπόκεινται στα συγγενικά δικαιώµατα.
Οι διατάξεις της οδηγίας αναφέρονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ καλλιτεχνών
ερµηνευτών και εκτελεστών αφενός και παραγωγών ταινιών αφετέρου (άρθρο 2 παράγραφος
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και 7). Περιέχουν κανόνες σχετικά µε το τεκµήριο της µεταβίβασης ορισµένων
δικαιωµάτων των παραγωγών ταινιών, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος των
δηµιουργών και εκτελεστών για εύλογη αµοιβή της εκµίσθωσης φωνογραφηµάτων και
ταινιών από την οποία δεν χωρεί παραίτηση (άρθρο 4). Η διαχείριση του δικαιώµατος αυτού
µπορεί να ανατεθεί σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν δηµιουργούς ή
καλλιτέχνες εκτελεστές. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην οδηγία αυτή µπορούν να
µεταβιβάζονται, να εκχωρούνται ή να αποτελούν αντικείµενο συµβατικών αδειών (άρθρο 2
παράγραφος 4, άρθρο 7 παράγραφος 2 και άρθρο 9 παράγραφος 4).

5, 6

9.2.

∆ιάρκεια προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων
συγγενών δικαιωµάτων

Οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την εναρµόνιση της
διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων
συγγενών δικαιωµάτων
Στόχος
Η οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 θεσπίζει τη συνολική
εναρµόνιση της περιόδου προστασίας όλων των ειδών των έργων και του υλικού που
προστατεύονται από πνευµατικά και συγγενή δικαιώµατα στα κράτη µέλη

Περιεχόµενο
Με την οδηγία 93/98/ΕΟΚ η διάρκεια προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων διαρκεί 70
έτη µετά το θάνατο του δηµιουργού (ή 70 έτη αφότου ένα ανώνυµο έργο κατέστη νοµίµως
προσιτό στο κοινό) και 50 έτη για τα συγγενή δικαιώµατα µετά το γεγονός από το οποίο
αρχίζει να µετρά ο χρόνος (άρθρο 1). Η οδηγία 93/98/ΕΟΚ ασχολείται επίσης µε άλλα
θέµατα, όπως η προστασία προτέρων αδηµοσίευτων έργων (άρθρο 4), σχολιασµένων και
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων (άρθρο 5) και φωτογραφικών έργων (άρθρο 6).

Προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Μαΐου 1991 για τη νοµική προστασία
των προγραµµάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών
Στόχος

9.3.

Η οδηγία 91/250/ΕΚ στοχεύει στην αναγνώριση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά
µε την προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών προκειµένου να
δηµιουργηθεί ένα νοµικό περιβάλλον το οποίο θα παρέχει κάποιο βαθµό ασφάλειας έναντι µη
εξουσιοδοτηµένης αναπαραγωγής αυτών των προγραµµάτων.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 91/250/ΕΚ παρέχει προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας σε προγράµµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών ως λογοτεχνικά έργα κατά την έννοια της σύµβασης της Βέρνης
για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Παρέχει ορισµένα
αποκλειστικά δικαιώµατα και παραθέτει κάποιες εξαιρέσεις για τα δικαιώµατα αυτά
(συµπεριλαµβανοµένης της σηµαντικής δυνατότητας τροποποίησης της µορφής του κώδικα
ενός προγράµµατος προκειµένου να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα µε άλλα προγράµµατα).
Προβλέπει επίσης κανόνες για µερικά ζητήµατα εφαρµογής και εναρµονίζει το επίπεδο
πρωτοτυπίας που απαιτείται για προστασία.
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Η οδηγία αντιµετωπίζει ζητήµατα συµβατικών σχέσεων µε τη χορήγηση ελάχιστων
δικαιωµάτων στους χρήστες. Συγκεκριµένα, το δικαίωµα για οποιαδήποτε νόµιµο χρήστη
ενός προγράµµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών να δηµιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο του
προγράµµατος "στο µέτρο που είναι απαραίτητο για τη χρήση αυτή" δεν µπορεί να
απαλειφθεί από τη σύµβαση (άρθρο 5 παράγραφος 2). Η δυνατότητα παρακολούθησης,
µελέτης ή δοκιµασίας της λειτουργίας του προγράµµατος (άρθρο 5 παράγραφος 3) δεν µπορεί
να προληφθεί από τη σύµβαση. Περαιτέρω, η οδηγία προβλέπει ότι κάθε συµβατική διάταξη
αντίθετη µε την εξαίρεση της αποσυµπίλησης (άρθρο 6) είναι άκυρη.

Βάσεις δεδοµένων
Oδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου
1996 σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων
Στόχος

9.4.

Η οδηγία 96/9/ΕΚ προβλέπει την εναρµονισµένη προστασία, τόσο για τις αυθεντικές βάσεις
δεδοµένων, µέσω των διατάξεων περί πνευµατικών δικαιωµάτων της οδηγίας όσο και τις µη
αυθεντικές βάσεις δεδοµένων µέσω ενός καθεστώτος ειδικής φύσης.

Περιεχόµενο
Κάθε πρωτότυπη συλλογή έργων, δεδοµένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων καλύπτεται
από τις διατάξεις πνευµατικών δικαιωµάτων που περιέχονται στην οδηγία 96/9/ΕΚ (άρθρο 1).
Επιπλέον, η οδηγία θεσπίζει ένα καθεστώς ειδικής φύσης που έχει σκοπό την προστασία των
µη αυθεντικών βάσεων δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν µε σηµαντικές επενδύσεις περίοδο
15 ετών (άρθρο 10).
Το δικαίωµα ειδικής φύσης µπορεί να µεταβιβαστεί, να εκχωρηθεί ή να παραχωρηθεί δωρεάν
µε συµβατική άδεια (άρθρο 7 παράγραφος 3). Η οδηγία περιέχει επίσης µια διάταξη
παρόµοια µε εκείνες της οδηγίας 91/250/ΕΟΚ σχετικά µε τη νοµική προστασία των
προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (άρθρο 8). Ειδικότερα, κάθε συµβατική
συµφωνία αντίθετη µε τη δυνατότητα του νόµιµου χρήστη να εξάγει και να
επαναχρησιµοποιεί επουσιώδη µέρη του περιεχοµένου της για οποιουσδήποτε σκοπούς είναι
άκυρη.

∆ορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και καλωδιακή αναµετάδοση
Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 1993 περί συντονισµού
ορισµένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωµα του δηµιουργού και τα συγγενικά
δικαιώµατα που εφαρµόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και στην
καλωδιακή αναµετάδοση
Στόχος

9.5.

Να πληρωθούν τα κενά όσον αφορά την προστασία των προγραµµάτων ραδιοτηλεοπτικής
µετάδοσης κατά µήκος συνόρων όσον αφορά τη δορυφορική ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ή
την καλωδιακή αναµετάδοση. Η οδηγία 93/83/ΕΟΚ στοχεύει στην άρση των νοµικών
ασαφειών που απορρέουν από ανισότητες στα επίπεδα προστασίας του δικαιώµατος
πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενών δικαιωµάτων στα κράτη µέλη όσον αφορά τους
εθνικούς κανόνες και των ασαφειών σχετικά µε το εφαρµόσιµο δίκαιο στον τοµέα της
διασυνοριακής δορυφορικής ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης και της καλωδιακής αναµετάδοσης
προγραµµάτων από άλλα κράτη µέλη.
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Περιεχόµενο
Η οδηγία 93/83/ΕΟΚ συµπληρώνει την πρωτοβουλία της Κοινότητας για τη θέσπιση ενός
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα, συγκεκριµένα των στοιχείων που λείπουν στην
"οδηγία περί τηλεόρασης χωρίς σύνορα” (89/552/ΕΟΚ), η οποία δεν περιέχει διατάξεις
σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία.
Η οδηγία 93/83/ΕΟΚ αναφέρει την αρχή ότι τα δικαιώµατα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης και
καλωδιακής αναµετάδοσης πρέπει να αποκτούνται µόνο µε (ατοµική ή συλλογική) συµφωνία
(αντί των συστηµάτων υποχρεωτικής άδειας) (άρθρα 3 και 8). Η οδηγία ορίζει επίσης την
υποχρεωτική διαχείριση από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των δικαιωµάτων καλωδιακής
αναµετάδοσης (άρθρο 9). Προβλέπει επίσης τη συνδροµή ενός ή περισσοτέρων µεσολαβητών
στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει συναφθεί συµφωνία σχετικά µε την έγκριση της
καλωδιακής αναµετάδοσης µιας εκποµπής (άρθρο 11) και στοχεύει στην πρόληψη της
κατάχρησης διαπραγµατεύσεων θέσεων (άρθρο 12).

Τοπογραφίες προϊόντων ηµιαγωγών
Οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1986 σχετικά µε τη νοµική
προστασία τοπογραφιών προϊόντων ηµιαγωγών

9.6.

Στόχος
Να προβλεφθεί η νοµική προστασία των σχεδίων διατάξεων (τοπογραφιών) των προϊόντων
ηµιαγωγών, είτε ατοµικών συνιστωσών είτε τµήµατος ή του συνόλου ενός ολοκληρωµένου
κυκλώµατος σε ένα πλινθίο ηµιαγωγού.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 87/54/ΕΟΚ προστατεύει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας του δηµιουργού
ενός σχεδίου διάταξης υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο είναι προϊόν των ιδίων πνευµατικών
προσπαθειών του δηµιουργού και δεν αποτελεί σύνηθες σχέδιο στη βιοµηχανία.
Περιλαµβάνει τα δικαιώµατα παροχής άδειας ή άδειας (α) της αναπαραγωγής
προστατευµένου σχεδίου και (β) της εµπορικής εκµετάλλευσης εισαγωγής ενός σχεδίου ή
ενός προϊόντος που ενσωµατώνει το σχέδιο.

Εκκρεµούσες νοµοθετικές ενέργειες
Με βάση τη σχετική διάταξη (άρθρο 14 β) της σύµβασης της Βέρνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρότεινε µια οδηγία σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης του δηµιουργού (droit de
suite)43. Το δικαίωµα παρακολούθησης είναι το δικαίωµα σύµφωνα µε το οποίο ο δηµιουργός
ή µετά το θάνατό του οι κληρονόµοι του ή άλλοι δικαιούχοι εισπράττουν ένα ποσοστό επί της
τιµής µεταπώλησης του έργου στον τοµέα των οπτικών τεχνών κάθε φορά που µεταπωλείται.
Το Συµβούλιο έχει ήδη καταλήξει σε µια κοινή θέση· σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2
της κοινής θέσης, η διαχείριση του δικαιώµατος µεταπώλησης µπορεί να ανατεθεί σε
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

43

. Η πρόταση αυτή βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο αναµονής της δεύτερης ανάγνωσης στο Συµβούλιο
των Υπουργών (7.02.2001).
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Το σχέδιο οδηγίας σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενή δικαιώµατα στη
κοινωνία των πληροφοριών στοχεύει στο να εξασφαλίσει µια εσωτερική αγορά όσον αφορά
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενή δικαιώµατα µε ιδιαίτερη έµφαση σε
νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Θα τροποποιήσει και θα συµπληρώσει το υφιστάµενο πλαίσιο
της ΕΕ σχετικά µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενή δικαιώµατα
προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της τεχνολογίας προς όφελος τόσο των
κατόχων του δικαιώµατος όσο και των χρηστών. Περαιτέρω, θα υλοποιήσει τις κύριες
υποχρεώσεις όσον αφορά την ουσία των συνθηκών WIPO-Internet σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Το Συµβούλιο έχει ήδη καταλήξει σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε µια κοινή
θέση. Η τελική έγκριση της οδηγίας σχετικά µε την πνευµατικά ιδιοκτησία και τα συγγενή
δικαιώµατα στην κοινωνία της πληροφορίας θα µπορούσε να επιτευχθεί έως τις αρχές 200144.

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Εκκρεµούσα νοµοθετική ενέργεια

10.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηµοσιεύσει µια πρόταση για την απλούστευση και τον
εκσυγχρονισµό των οδηγιών περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων45. Η πρόταση υποβάλλεται µε τη µορφή ενός
ενιαίου κειµένου για τις συµβάσεις προµηθειών, έργων και υπηρεσιών προκειµένου να
κωδικοποιηθούν οι διαδικασίες που αφορούν αυτές τις συµβάσεις σε ένα µόνο κείµενο
προκειµένου να διατηρηθεί η συνεκτικότητα κατά τη διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας.
Ο τίτλος II της πρότασης αφορά τους ειδικούς κανόνες που πρέπει να εφαρµόζονται στις
συµβάσεις. Οι προτάσεις βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της νοµοθετικής διαδικασίας και µια
κοινή θέση του Συµβουλίου δεν αναµένεται νωρίτερα από τον Ιούνιο του 2001.

∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών.
Στόχος

10.1.

1992

για το συντονισµό των

Ο συντονισµός των διαδικασιών για την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών εφόσον
µια τέτοια προµήθεια δεν καλύπτεται ήδη από διαδικασίες για την ανάθεση δηµόσιων έργων
και συµβάσεων δηµόσιων προµηθειών.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 92/50/ΕΟΚ εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών των οποίων το
προϋπολογιζόµενο ύψος, εκτός ΦΠΑ, είναι ίσο ή µεγαλύτερο των 200 000 ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένης της προϋπολογιζόµενης συνολικής αµοιβής του παρέχοντος την
υπηρεσία. Η οδηγία καλύπτει συµβάσεις υπηρεσιών και αγαθών ή προµηθειών ταυτόχρονα,
εάν η τιµή των υπηρεσιών υπερβαίνει αυτή των αγαθών ή των προµηθειών. Η οδηγία δεν
εφαρµόζεται σε συµβάσεις που διέπονται από ορισµένες διεθνείς συµφωνίες ή χορηγούνται
δυνάµει της ειδικής διαδικασίας ενός διεθνούς οργανισµού. Συµβάσεις που έχουν
χαρακτηριστεί ως απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα

. Η πρόταση αυτή βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο αναµονής της δεύτερης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (7.02.2001).
45
. ΕΕ C29/11, 30/01/01.
44
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µέτρα ασφάλειας. ∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται δυνάµει αποκλειστικού
δικαιώµατος που παρέχεται βάσει εθνικών διατάξεων σύµφωνων µε τη συνθήκη.
Για όλες τις υπηρεσίες οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να ορίσουν τεχνικές προδιαγραφές
σύµφωνες µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για τις υπηρεσίες εκείνες που ορίζονται ως υπηρεσίες
προτεραιότητας (παράρτηµα IA) υπάρχουν πρόσθετοι κανόνες που εφαρµόζονται σχετικά µε
την επιλογή των διαδικασιών ανάθεσης και των κανόνων που διέπουν τους κανονισµούς
µελέτης. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να τηρήσουν ένα από τα τρία είδη διαδικασίας
κατά την ανάθεση σύµβασης για υπηρεσίες προτεραιότητας. Πρώτον, υπάρχει η ανοικτή
διαδικασία κατά την οποία όλοι οι ενδιαφερόµενοι παρέχοντες υπηρεσίες µπορούν να
υποβάλουν προσφορές. Εναλλακτικά, υπάρχει η κλειστή διαδικασία σύµφωνα µε την οποία
µόνο οι παρέχοντες υπηρεσίες που έχουν προκληθεί να υποβάλουν προσφορές µπορούν να το
πράξουν. Τέλος, υπάρχει η διαδικασία µε διαπραγµάτευση σε ειδικές περιπτώσεις, που
απαριθµούνται στην οδηγία, σύµφωνα µε την οποία η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε
διαβουλεύσεις µε παρέχοντες υπηρεσίες της επιλογής της και διαπραγµατεύεται τους όρους
της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από αυτούς. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί επίσης να
αποφασίσει να διοργανώσει διαγωνισµό µελετών.
Για τις υπηρεσίες προτεραιότητας, η οδηγία θέτει επίσης κοινούς κανόνες δηµοσίευσης µέσω
της χρήσης πρότυπων ανακοινώσεων. Υπάρχουν επίσης κοινοί κανόνες σχετικά µε τη
συµµετοχή και την ανάθεση συµβάσεων για να εξασφαλιστεί ότι αυτές ανατίθενται µε βάση
δηλωµένα κριτήρια. Οι παρέχοντες υπηρεσίες που βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση ή παύση δραστηριοτήτων µπορούν να αποκλειστούν από την
επιλογή.

Συµβάσεις δηµοσίων έργων
Οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου
διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων
Στόχος

10.2.

1993

περί συντονισµού των

Η παγίωση και ο συντονισµός των διαδικασιών για την ανάθεση των συµβάσεων δηµοσίων
έργων.

Περιεχόµενο
Η οδηγία 93/37/ΕΟΚ εφαρµόζεται σε συµβάσεις46 που έχουν είτε την κατασκευή είτε και την
κατασκευή και τη µελέτη έργων που περιλαµβάνουν την οικοδόµηση, θέµατα πολιτικού
µηχανικού, εγκατάσταση ή εργασίες φινιρίσµατος ή την εκτέλεση, µε οποιοδήποτε µέσο, ενός
έργου που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή.
Οι αναθέτουσες αρχές του κράτους µέλους που χρηµατοδοτούν περισσότερο από το 50%
µιας σύµβασης έργου, µε υπολογιζόµενο ποσό, χωρίς το ΦΠΑ, άνω ορισµένων ορίων47 που
46

. Πλην εκείνων που αφορούν την παραγωγή, µεταφορά και διανοµή πόσιµου νερού: συµβάσεις που

χορηγούνται από οντότητες των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή ή η διανοµή ενέργειας και
συµβάσεις που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες. Συµβάσεις που έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή που αφορούν
την προστασία των βασικών συµφερόντων του κράτους µέλους εξαιρούνται επίσης από την οδηγία αυτή.
Επίσης ορισµένες συµβάσεις που διέπονται από διεθνείς συµφωνίες ή την ειδική διαδικασία ενός διεθνούς
οργανισµού εξαιρούνται.
47
. Όχι λιγότερα από 5 εκατ. ευρώ, το ποσό αυτό σε εθνικό νόµισµα αναθεωρείται κάθε 2 έτη από την 1η
Iανουαρίου 1992.
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χορηγείται από τις ίδιες ή κάποια άλλη οντότητα απαιτούνται να εξασφαλίζουν ότι η
σύµβαση αυτή πρέπει να συµµορφώνεται µε την οδηγία.
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρήσει ένα από τρία είδη διαδικασίας κατά τη
χορήγηση της σύµβασης. Πρώτον, υπάρχει η ανοικτή διαδικασία κατά την οποία όλοι οι
ενδιαφερόµενοι εργολήπτες µπορούν να υποβάλουν προσφορές. Εναλλακτικά, υπάρχει η
κλειστή διαδικασία σύµφωνα µε την οποία µόνο οι παρέχοντες υπηρεσίες που έχουν
προσκληθεί να υποβάλουν προσφορές µπορούν να το πράξουν. Τέλος, υπάρχει, σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις που απαριθµούνται στην οδηγία, η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε την οποία η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους εργολήπτες
της επιλογής της και διαπραγµατεύεται τους όρους της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους
από αυτούς.
Η οδηγία υποχρεώνει επίσης τις αναθέτουσες αρχές να δίνουν τεχνικές προδιαγραφές
σύµφωνες µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα έργα γενικά ή τα συµβατικά έγγραφα που
αφορούν κάθε σύµβαση. Υπάρχει επίσης η υποχρέωση δηµοσίευσης ανακοινώσεων σύµφωνα
µε ορισµένα προδιαγεγραµµένα πρότυπα και προθεσµίες, παρέχοντας ορισµένα στοιχεία
πληροφοριών σχετικά µε τη σύµβαση.
Η οδηγία καθορίζει επίσης κανόνες σχετικά µε την επιλογή των εργοληπτών και την ανάθεση
των συµβάσεων. Ο αποκλεισθείς υποψήφιος ή/και προσφέρων που υποβάλλει σχετική αίτηση
πρέπει να ενηµερωθεί για τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας και της προσφοράς του
εντός προθεσµίας 15 ηµερών. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να γνωστοποιηθούν µε τη µορφή
λεπτοµερούς γραπτής έκθεσης σχετικά µε κάθε σύµβαση που ανατέθηκε, προσδιορίζοντας
την αναθέτουσα αρχή, τους επιλεγέντες υποψήφιους ή προσφέροντες και την αιτιολόγηση της
επιλογής τους. Η έκθεση αυτή πρέπει επίσης να παραθέτει τους αποκλεισθέντες υποψήφιους
ή προσφέροντες και τους λόγους αποκλεισµού τους, τον ανάδοχο και την αιτιολόγηση της
επιλογής της προσφοράς του.

∆ιαδικασίες προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων κρατικών
προµηθειών και δηµοσίων έργων
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των
διαδικασιών προσφυγής τοµέα της σύναψης συµβάσεων κρατικών προµηθειών και
δηµοσίων έργων όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
Στόχος

10.3.

Η οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι διαδικασίες προσφυγής είναι διαθέσιµες σε
οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ή είχε συµφέρον και το οποίο υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί
ζηµία από µια εικαζόµενη παράβαση (άρθρο 1).

Περιεχόµενα
Σε όλα τα κράτη µέλη οι αποφάσεις των αρχών ανάθεσης που παραβιάζουν τη νοµοθεσία
υπόκεινται σε επανορθώσεις. Οι επανορθώσεις αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν, ιδίως,
προσωρινά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της αναστολής της εν λόγω διαδικασίας ανάθεσης,
ακυρώνοντας τις παράνοµες αποφάσεις και τη διακριτική συµπεριφορά (άρθρο 2).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΗΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ, θεσπίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1974 (όπως τροποποιήθηκε από το
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ της 11.04.1980).
1.

(CONVENTION ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF
GOODS, as amended by the PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION ON THE
LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη βρίσκεται σε ισχύ, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο (κανένα κράτος
µέλος της ΕΕ δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο ή τη συνθήκη). Η πρώην Γερµανική Λαϊκή
∆ηµοκρατία συµµετείχε στο πρωτόκολλο και ως εκ τούτου στη συνθήκη του 1974, µε την
προσχώρησή της στο πρωτόκολλο στις 31 Αυγούστου 1989.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΗΕ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ,
ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ΤΟ 1980.
(UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL
SALE OF GOODS)
:

Καθεστώς

Μόνο το ΗΒ, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία δεν έχουν προσχωρήσει στη συνθήκη, δηλαδή δεν
αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη. Η συνθήκη ισχύει για τα υπόλοιπα κράτη µέλη της ΕΕ.

ΝΟΜΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1992.

UNCITRAL

(UNCITRAL
LEGAL
TRANSACTIONS)

GUIDE

ON

INTERNATIONAL

COUNTERTRADE

:

Καθεστώς

Νοµικά µη δεσµευτικό

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΕΡΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ, θεσπίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1988.
(UNITED NATIONS CONVENTION ON INTERNATIONAL BILLS OF EXCHANGE
AND INTERNATIONAL PROMISSORY NOTES)
:

Καθεστώς
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Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 10 πράξεις. ∆εν έχει υπογραφεί από κανένα κράτος µέλος
της ΕΕ.

ΝΟΜΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, θεσπίστηκε το 1987.

UNCITRAL

(UNCITRAL LEGAL GUIDE ON ELECTRONIC FUNDS TRANSFERS)
:

Καθεστώς

Νοµικά µη δεσµευτικό

ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ,
θεσπίστηκε το 1992.
UNCITRAL

(UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL CREDIT TRANSFERS)
:

Καθεστώς

∆εσµευτικό από τη στιγµή που ενσωµατώνεται στο εγχώριο δίκαιο.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΕΡΙ ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ, θεσπίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1996.
(UNITED NATIONS CONVENTION ON INDEPENDENT GUARANTEES AND STANDBY LETTERS OF CREDIT)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2000. ∆εν έχει υπογραφεί από κανένα κράτος
µέλος της ΕΕ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ, θεσπίστηκε στο
Αµβούργο το 1978 (ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ).
(UNITED NATIONS CONVENTION ON THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την 1.11.1992.
Υπογράφτηκε από τη ∆ανία (18.04.1979), τη Φινλανδία (18.04.1979), τη Γαλλία
(18.04.1979), τη Γερµανία (31.03.1978), την Πορτογαλία (31.03.1978) και τη Σουηδία
(18.04.1979).

Επικυρώθηκε από την Αυστρία (29.07.1993).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ, θεσπίστηκε
στη Βιέννη το 1991.
(UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LIABILITY OF OPERATORS OF
TRANSPORT TERMINALS IN INTERNATIONAL TRADE)
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:

Καθεστώς

Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 5 πράξεις.
Υπογράφτηκε από τη Γαλλία (15.10.1991) και την Ισπανία (15.04.1991).
UNCITRAL ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ Ο∆ΗΓΟ
ΘΕΣΠΙΣΗΣ, θεσπίστηκε το 1996, µε την προσθήκη του άρθρου 5α που εγκρίθηκε το
1998.
(MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE WITH GUIDE TO ENACTMENT)
:

Καθεστώς

∆εσµευτικό από τη στιγµή που ενσωµατώνεται στο εγχώριο δίκαιο.

Νοµικός οδηγός για τη σύνταξη διεθνών συµβάσεων για την κατασκευή
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, θεσπίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1987.

UNCITRAL

(Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial
Works)
:

Καθεστώς

Νοµικά µη δεσµευτικό.
2.

UNIDROIT (το διεθνές ίδρυµα για την ενοποιηση των πραξεων του δικαιου των
συµβασεων)

UNIDROIT Αρχές των διεθνών εµπορικών συµβάσεων, θεσπίστηκε το 1994.
:

Καθεστώς

Νοµικά µη δεσµευτικό.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ,
υπογράφτηκε στη Χάγη την 1η Ιουλίου 1964.
(CONVENTION RELATING TO A UNIFORM LAW ON THE INTERNATIONAL SALE
OF GOODS)
:

Καθεστώς

Ισχύει στο ΗΒ (επικυρώθηκε στις 31.08.1967). Καταγγέλθηκε από την Ιταλία (11.12.1986),
τη Γερµανία (1.01.1990), τις Κάτω Χώρες (1.01.1991), το Βέλγιο (1.11.1996) και το
Λουξεµβούργο (20.01.1997)).
Υπογράφτηκε από την Ελλάδα (ad referendum, 3.08.1964) και τη Γαλλία (31.12.1965).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΟ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
υπογράφτηκε στη Χάγη την 1η Ιουλίου 1964.
:

Καθεστώς
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Ισχύει στο ΗΒ (επικυρώθηκε στις 31.08.1967), ενώ έχει καταγγελθεί από την Ιταλία
(11.12.1986), τη Γερµανία (1.01.1990), τις Κάτω Χώρες (1.01.1991), το Βέλγιο (1.11.1996)
και το Λουξεµβούργο (20.01.1998).
Υπογράφτηκε από την Ελλάδα (ad referendum, 3.08.1964) και τη Γαλλία (31.12.1965).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ,
υπογράφτηκε στη Γενεύη στις 17 Φεβρουαρίου 1983.
:

Καθεστώς

έχει επικυρωθεί από την Ιταλία (16.06.1986) και τη Γαλλία (7.08.1987).
∆εν έχει υπογραφτεί από τα υπόλοιπα κράτη µέλη της ΕΕ.
Η συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ όταν θα γίνει αποδεκτή από δέκα κράτη που αποτελούν µέρη της
συνθήκης (άρθρο 33).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ,
θεσπίστηκε στην Οτάβα στις 28 Μαΐου 1988.

UNIDROIT

(CONVENTION ON INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη βρίσκεται σε ισχύ.
Έχει επικυρωθεί από τη Γαλλία (µε δήλωση, 23.09.1991) και την Ιταλία (29.11.1993).
Έχει υπογραφτεί από τη Φινλανδία (30.11.1990) και το Βέλγιο (21.12.1990).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ,
θεσπίστηκε στην Οτάβα στις 28 Μαΐου 1998.

UNIDROIT

(CONVENTION ON INTERNATIONAL FACTORING)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη βρίσκεται σε ισχύ.
Επικυρώθηκε από τη Γαλλία (µε δήλωση,
Γερµανία (20.05.1998)
Υπογράφτηκε από τη Φινλανδία

23.09.1991),

(30.11.1990),

την Ιταλία

το Βέλγιο

(29.11.1993)

(21.12.1990)

και τη

και το ΗΒ

(31.12.1990).
3.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, υπογράφτηκε στο Στρασβούργο στις
20.04.1959.
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(EUROPEAN CONVENTION ON COMPULSORY INSURANCE AGAINST CIVIL
LIABILITY IN RESPECT OF MOTOR VEHICLES)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στις 22.09.1969.
Έχει επικυρωθεί από την Αυστρία (10.04.1972), τη ∆ανία (24.06.1969), τη Γερµανία
(5.01.1966), την Ελλάδα (29.05.1961) και τη Σουηδία (22.06.1969).
Έχει υπογραφτεί από το Βέλγιο (20.04.1959), τη Γαλλία
(20.04.1959) και το Λουξεµβούργο (20.04.1059).

(20.04.1959),

την Ιταλία

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 17.12.1962.
:

Καθεστώς

Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στις 15.02.1967.
Επικυρώθηκε από το Βέλγιο (14.09.1972), τη Γαλλία (19.09.1967), τη Γερµανία
(14.11.1966), την Ιρλανδία (7.05.1963), την Ιταλία (11.05.1979), το Λουξεµβούργο
(25.01.1980) και το ΗΒ (12.07.1963)
Υπογράφτηκε από την Αυστρία (17.12.1962), την Ελλάδα (17.12.1962) και τις Κάτω Χώρες
(17.12.1962).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, υπογράφτηκε στο Στρασβούργο στις 27.11.1963.
(CONVENTION ON THE UNIFICATION OF CERTAIN POINTS OF SUBSTANTIVE
LAW ON PATENTS FOR INVENTION)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την 1.08.1980.
Επικυρώθηκε από το Βέλγιο (23.09.1999), τη ∆ανία (29.09.1989), τη Γαλλία (27.02.1980), τη
Γερµανία (30.04.1980), την Ιρλανδία (25.01.1968), την Ιταλία (17.02.1981), το
Λουξεµβούργο (14.09.1977), τις Κάτω Χώρες (2.09.1987), τη Σουηδία (3.03.1978) και το ΗΒ
(16.111.1977).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, υπογράφτηκε στο
Στρασβούργο στις 20.01.1966.
(EUROPEAN CONVENTION ON ESTABLISHMENT OF COMPANIES)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 5 πράξεις επικύρωσης.
Υπογράφτηκε από το Βέλγιο (20.01.1966), τη Γερµανία (5.11.1968), την Ιταλία (24.03.1966)
και το Λουξεµβούργο (18.09.1968).
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ,
υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 11.12.1967.
(EUROPEAN CONVENTION ON FOREIGN MONEY LIABILITIES)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 3 πράξεις επικύρωσης.
Επικυρώθηκε από το Λουξεµβούργο (9.02.1981).
Υπογράφτηκε από την Αυστρία

(11.12.1967),

(11.12.1967).

τη Γαλλία

(11.12.1967)

και τη Γερµανία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (AU PAIR), υπογράφτηκε στο Στρασβούργο
στις 24.11.1969.
(EUROPEAN AGREEMENT ON "AU PAIR" PLACEMENT)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στις 30.05.1971.
Επικυρώθηκε από τη ∆ανία (29.04.1971), τη Γαλλία (5.02.1971), την Ιταλία (8.11.1973), το
Λουξεµβούργο (24.07.1990) και την Ισπανία (11.08.1988).
Υπογράφτηκε από το Βέλγιο (24.11.1969), τη Φινλανδία
(2.10.1976) και την Ελλάδα (22.08.1979.

τη Γερµανία

(16.07.1997),

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, υπογράφτηκε στη Βασιλεία στις 16.05.1972.
(EUROPEAN CONVENTION ON THE PLACE
LIABILITIES)

OF

PAYMENT

OF

MONEY

:

Καθεστώς

Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 5 πράξεις επικύρωσης.
Υπογράφτηκε από την Αυστρία (16.05.1972), τη Γερµανία (16.05.1972) και τις Κάτω Χώρες
(16.05.1972).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, υπογράφτηκε
στη Βασιλεία στις 6.05.1974.
(EUROPEAN CONVENTION ON THE CALCULATION OF TIME-LIMITS)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στις 28.04.1983.
Επικυρώθηκε από την Αυστρία (11.08.1977) και το Λουξεµβούργο (10.10.1984).
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Υπογράφτηκε από τη Σουηδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γερµανία, το Βέλγιο, την
Ιταλία και τη Γαλλία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, υπογράφτηκε στο
Στρασβούργο στις 14.05.1973.
(EUROPEAN CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY
MOTOR VEHICLES)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 3 πράξεις επικύρωσης.
Υπογράφτηκε από τη Γερµανία (14.05.1973).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ, υπογράφτηκε στο Στρασβούργο στις
27.01.1977.

(EUROPEAN CONVENTION ON PRODUCTS LIABILITY IN REGARD TO PERSONAL
INJURY AND DEATH)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 3 πράξεις επικύρωσης.
Υπογράφτηκε από την Αυστρία (11.08.1977), το Βέλγιο
(27.01.1977) και το Λουξεµβούργο (27.01.1977).

(27.01.1977),

τη Γαλλία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
υπογράφτηκε στο Λουγκάνο στις 21.06.1993.
(CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR DAMAGE
ACTIVITIES DANGEROUS TO THE ENVIRONMENT)

RESULTING

FROM

:

Καθεστώς

Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 3 πράξεις επικύρωσης.
Υπογράφτηκε από τη Φινλανδία (21.06.1993), την Ελλάδα (21.06.1993), την Ιταλία
(21.06.1993), το Λουξεµβούργο (22.06.1993), τις Κάτω Χώρες (21.06.1993) και την
Πορτογαλία (06.03.1997).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ ΜΕΣΩ
∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ, υπογράφτηκε στο Στρασβούργο στις 11.05.1994.
(EUROPEAN CONVENTION RELATING TO QUESTIONS ON COPYRIGHT LAW AND
NEIGHBOURING RIGHTS IN THE FRAMEWORK OF TRANSFRONTIER
BROADCASTING BY SATELLITE)
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:

Καθεστώς

Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 7 πράξεις επικύρωσης.
Υπογράφτηκε από το Βέλγιο (6.08.1998), τη Γερµανία (18.04.1997), το Λουξεµβούργο
(11.05.1994), την Ισπανία (11.05.1994) και το ΗΒ (2.10.1996).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ, υπογράφτηκε στο
Στρασβούργο στις 4.11.1999.
(CIVIL LAW CONVENTION ON CORRUPTION)
:

Καθεστώς

Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 14 πράξεις επικύρωσης.
Υπογράφτηκε από το Βέλγιο (8.06.2000), τη ∆ανία (4.11.1999), τη Φινλανδία (8.06.2000), τη
Γαλλία (26.11.1999), τη Γερµανία (4.11.1999), την Ελλάδα (8.06.2000), την Ιρλανδία
(4.11.1999), την Ιταλία (4.11.1999), το Λουξεµβούργο (4.11.1999), τη Σουηδία (8.06.2000)
και το ΗΒ (8.06.2000).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, υπογράφτηκε στη Χάγη στις 28.05.1970.
(CONVENTION RELATING TO
INTERNATIONAL CIRCULATION)

STOPS

ON

BEARER

SECURITIES

IN

:

Καθεστώς

Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στις 11.02.1979.
Επικυρώθηκε από την Αυστρία (11.08.1977), το Βέλγιο (23/05/73), τη Γαλλία (23/05/73) και
το Λουξεµβούργο (23/05/73).
Υπογράφτηκε από τη Γερµανία (28/05/70), την Ιρλανδία
(23/04/74) και το ΗΒ (28.05.1970).

(23/04/74),

τις Κάτω Χώρες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ,
υπογράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 5.06.1990.
:

Καθεστώς

Η συνθήκη δεν ισχύει. Απαιτούνται 3 πράξεις επικύρωσης.
Υπογράφτηκε από το Βέλγιο (13.06.1990), τη Γαλλία (5.06.1990), τη Γερµανία (5.06.2000),
την Ελλάδα (5.06.1990), την Ιταλία (15.01.1991) και το Λουξεµβούργο (5.06.1990).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ
∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ
Η ΣΥΜΒΑΣΗ
1.1.
Γενικά
Η οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια είναι η µόνη που παρέχει νοµικό ορισµό
1.

του όρου «σύµβαση»: «ως σύµβαση νοείται η συµφωνία που συνδέει τον καταναλωτή προς
το διοργανωτή και/ή προς τον πωλητή» (άρθρο 2 παράγραφος 5).
Υπάρχουν υποδείγµατα συµβάσεων που έχουν συνταχθεί εκ των προτέρων και συµβάσεις
που αποτελούν αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης. Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ για τις
καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές ορίζει πότε µία
ρήτρα θεωρείται ότι δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης (άρθρο 3
παράγραφος 2) και συνεπώς υπόκειται σε έλεγχο σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία.
Η οδηγία 2000/35/ΕΚ για τις καθυστερήσεις πληρωµών προβλέπει επίσης ορισµένα στοιχεία
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό του κατά πόσον µία συµφωνία είναι
καταχρηστική (άρθρο 3 παράγραφοι 3-5).
Ως έκφραση της γενικής αρχής της νοµοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, οι ρήτρες
πρέπει να συντάσσονται µε σαφή και κατανοητό τρόπο (βλ. οδηγίες 93/13/ΕΟΚ για τις
καταχρηστικές ρήτρες (άρθρο 5), 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια (άρθρο 3
παράγραφος 2), 1999/44/ΕΚ για ορισµένες πτυχές της πώλησης καταναλωτικών αγαθών
(άρθρο 6 παράγραφος 2), 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις (άρθρο 4 παράγραφος
2), καθώς και την πρόταση οδηγίας για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών (άρθρο 3 παράγραφος 2)).
Οι καταχρηστικές ρήτρες που χρησιµοποιούνται σε σύµβαση που συνάπτεται µε καταναλωτή
δεν είναι δεσµευτικές για τον καταναλωτή (άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ
για τις καταχρηστικές ρήτρες).
Ορισµένες οδηγίες περιέχουν διατάξεις που αντανακλούν κοινές αρχές όπως η αρχή της
καλής πίστης (βλ. οδηγίες 86/653/ΕΟΚ για τους εµπορικούς αντιπροσώπους (ελεύθερους
επαγγελµατίες) (άρθρο 3) και 93/13/ΕΟΚ για τις καταχρηστικές ρήτρες (άρθρο 3)), καθώς
και την αρχή της ευνοϊκότερης για τον καταναλωτή ερµηνείας των συµβατικών διατάξεων
(βλ. άρθρο 5 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ για τις καταχρηστικές ρήτρες).
1.2.

Σύναψη της σύµβασης: προσφορά και αποδοχή

Η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις συµβάσεις διεθνών πωλήσεων εµπορευµάτων
(CISG) περιέχει διατάξεις σχετικά µε τη σύνταξη της σύµβασης (άρθρα 14-24).
Η CISG παραθέτει τις περιπτώσεις στις οποίες µία πρόταση σύναψης σύµβασης µπορεί να
θεωρείται προσφορά. Επιπλέον, εξετάζει τα θέµατα της έναρξης ισχύος, της υπαναχώρησης
και της απόρριψης µίας προσφοράς, καθώς και το θέµα της αποδοχής της προσφοράς
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεων συµβάσεις και το άρθρο
της πρότασης οδηγίας για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,

9
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απαγορεύεται η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών σε καταναλωτή χωρίς
προηγούµενη παραγγελία του (παροχή µη παραγγελθέντων).
1.3.

Μορφή

Σύµφωνα µε την οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εµπόριο, τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν ότι τα νοµικά συστήµατά τους επιτρέπουν τη σύναψη συµβάσεων µε
ηλεκτρονικά µέσα.
Η οδηγία 86/653/ΕΟΚ για τους εµπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελµατίες)
ορίζει ότι κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει το δικαίωµα να λάβει από το άλλο, αφού το
ζητήσει, ενυπόγραφο έγγραφο. Όµως εν γένει, έγκυρες συµβάσεις µπορούν επίσης να
συνάπτονται µόνον προφορικά. (άρθρο 13).
Άλλες οδηγίες σχετικά µε την προστασία του καταναλωτή ορίζουν ότι οι συµβάσεις πρέπει
να είναι έγγραφες (βλ. οδηγίες 87/102/ΕΟΚ σχετικά µε την καταναλωτική πίστη (άρθρα 4
και 6 παράγραφος ), 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια (άρθρο 4 παράγραφος 2 σηµείο
β) και 94/47/ΕΚ σχετικά µε τη χρονοµεριστική µίσθωση (άρθρο 4)).
Η οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά µε το πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές καθορίζει
κριτήρια µε βάση τα οποία οι ηλεκτρονικές υπογραφές θεωρούνται ισοδύναµες προς τις
ιδιόχειρες.
1.4.

Καταγγελία

Η CISG ορίζει ότι η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί µε συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών (άρθρο 29).
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 της οδηγίας 86/653/ΕΟΚ για τους εµπορικούς αντιπροσώπους
(ανεξάρτητους επαγγελµατίες), καθένας από τους συµβαλλόµενους µπορεί να καταγγείλει
σύµβαση αορίστου χρόνου, µε τήρηση ορισµένης προθεσµίας (1 έως 3 µήνες ανάλογα µε τη
διάρκεια της σύµβασης).
Ορισµένες οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή παρέχουν δικαίωµα υπαναχώρησης
χωρίς κύρωση ή χωρίς αιτιολογία (βλ. οδηγία 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις
(άρθρο 6: περίοδος 7 ηµερών), καθώς και στην πρόταση οδηγίας για εξ αποστάσεως
συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (περίοδος 14 έως 30 ηµερών), 85/577/ΕΟΚ για
τις συµβάσεις που συνάπτονται εκτός εµπορικού καταστήµατος (άρθρο 5, περίοδος 7
ηµερών), και 94/47/ΕΚ σχετικά µε τη χρονοµεριστική µίσθωση (άρθρο 5, περίοδος 10
ηµερών). Σχετικοί κανόνες περιέχονται επίσης στην οδηγία 90/619/ΕΟΚ για την
πρωτασφάλιση ζωής (άρθρο 15, περίοδος 14 έως 30 ηµερών).
2.
2.1.

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις του συµβαλλόµενου µέρους που παρέχει την υπηρεσία ή τα αγαθά

2.1.1.

Απαίτηση ενηµέρωσης

2.1.1.1.

Γενικά/Μορφή

Πολλές οδηγίες ορίζουν οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εγγράφως (βλ. οδηγίες
για τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος (άρθρο 4),

85/577/ΕΟΚ
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87/102/ΕΟΚ

για την καταναλωτική πίστη (άρθρα 4 και 6 παράγραφος 1), 90/314/ΕΟΚ για
τα οργανωµένα ταξίδια (άρθρα 4 παράγραφος 1α και β), 94/47/ΕΚ για τη χρονοµεριστική
µίσθωση (άρθρα 3 παράγραφος 1 και 2 παράγραφος 4), 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως
συµβάσεις (άρθρο 5), καθώς και την πρόταση οδηγίας για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (άρθρο 3)).
Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται µε σαφή και κατανοητό τρόπο (βλ. οδηγίες
2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εµπόριο (άρθρο 10.1), 97/7/ΕΚ τις εξ αποστάσεως
συµβάσεις (άρθρο 5), 85/577/ΕΚ τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος
(άρθρο 4), 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια (άρθρο 4.1), 94/47/ΕΚ για τη
χρονοµεριστική µίσθωση (άρθρο 3 παράγραφος 2)).
Οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και δεσµεύουν τον
προµηθευτή της υπηρεσίας στην περίπτωση των οδηγιών 94/47/ΕΚ για τη χρονοµεριστική
µίσθωση (άρθρο 3 παράγραφος 2) και 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια (άρθρο 3
παράγραφος 2
Υπάρχουν επίσης διατάξεις σχετικά µε τις τροποποιήσεις των πληροφοριών και των
ανακοινώσεων τους στον καταναλωτή (βλ. οδηγίες 94/47/ΕΚ για τη χρονοµεριστική
µίσθωση (άρθρο 3 παράγραφος 2), 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια (άρθρο 3
παράγραφος 2) και 87/102/ΕΟΚ για την καταναλωτική πίστη (άρθρο 6 παράγραφος 2)).

2.1.1.2.

Παραδείγµατα υποχρεώσεων πληροφόρησης και χρόνου κατά τον οποίο πρέπει να
παρέχονται οι πληροφορίες

αα) πριν από τη σύναψη της σύµβασης
Υπάρχουν πολλές οδηγίες σχετικές µε την προστασία του καταναλωτή οι οποίες προβλέπουν
την υποχρέωση παροχής πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη της
σύµβασης. Ουσιαστικά, τέτοιες πληροφορίες αφορούν µεταξύ άλλων τα κύρια
χαρακτηριστικά των αγαθών και των υπηρεσιών, την τιµή και τα επιπρόσθετα έξοδα, τους
διακανονισµούς πληρωµής, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του καταναλωτή, καθώς και
τις διαδικασίες καταγγελίας της σύµβασης και αποζηµίωσης (βλ. οδηγίες 97/7/ΕΚ για τις εξ
αποστάσεως συµβάσεις (άρθρο 4· οι πληροφορίες µπορούν επίσης να δίνονται σε εύθετο
χρόνο κατά την εκτέλεση της σύµβασης ή το αργότερο κατά τη στιγµή της παράδοσης (άρθρο
5)), 87/102/ΕΟΚ για την καταναλωτική πίστη (άρθρο 6· οι πληροφορίες είναι δυνατόν επίσης
να παρέχονται µόνον κατά τη σύναψη της συµφωνίας), 94/47/ΕΚ για τη χρονοµεριστική
µίσθωση (άρθρο 3 παράγραφος 1), 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια (άρθρα 3 και 4
παράγραφος 1 σηµείο α), 92/96/ΕΟΚ για την πρωτασφάλιση ζωής (άρθρο 31 παράγραφος 1
και παράρτηµα II, µε συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τις εγγυήσεις και τις τιµές
εξαγοράς), 97/5/ΕΚ για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (άρθρο 3, µε συγκεκριµένες
πληροφορίες σχετικά µε το χρόνο εκτέλεσης, τις προµήθειες και τα έξοδα.
Σύµφωνα µε την οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εµπόριο, πρέπει να παρέχονται
πληροφορίες σχετικά µε τα διάφορα τεχνικά στάδια σύναψης της σύµβασης, τον τρόπο
συµπλήρωσης της σύµβασης και τις γλώσσες στις οποίες µπορεί να συναφθεί η σύµβαση,
καθώς και τους υφιστάµενους κώδικες δεοντολογίας (άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2).

ββ) κατά τη σύναψη της σύµβασης
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Η οδηγία για την ασφάλιση νοµικής προστασίας 87/344/ΕΟΚ υποχρεώνει τον ασφαλιστή να
ενηµερώνει τον ασφαλισµένο για το δικαίωµά του να ζητήσει διαδικασία διαιτησίας και να
τον πληροφορεί για το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου.
Η οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια ορίζει στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ότι η
σύµβαση περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ρήτρες που εκτίθενται στο παράρτηµα.

γγ) µετά τη σύναψη της σύµβασης
Σύµφωνα µε την τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση ζωής 92/96/ΕΟΚ, σε κάθε περίπτωση ο
ασφαλιστής οφείλει να παρέχει στον ασφαλιζόµενο ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε
την ασφαλιστική εταιρεία και τους όρους του ασφαλιστήριου συµβολαίου. Πρέπει να
ενηµερώνει τον ασφαλιζόµενο σχετικά µε τα κέρδη και τις συµµετοχές σε αυτά (άρθρο 31
παράγραφος 2 και παράρτηµα II). Οµοίως, σύµφωνα µε την οδηγία 87/102/ΕΟΚ για την
καταναλωτική πίστη, ο καταναλωτής πληροφορείται κάθε τυχόν ετήσια µεταβολή που
επέρχεται στο επιτόκιο ή στα άλλα σχετικά έξοδα (άρθρο 6 παράγραφος 2).
Η οδηγία 97/5/ΕΚ για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων ορίζει ότι µετά τη
διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης, τα ιδρύµατα παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε στοιχεία
που θα επιτρέπουν στο καταναλωτή να εξακριβώσει τη µεταφορά, το αρχικό ποσό της
µεταφοράς, το ποσό των κάθε είδους εξόδων, κ.τ.λ. (άρθρο 4).
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της οδηγίας 86/653/ΕΟΚ για τους εµπορικούς αντιπρόσωπους
(ανεξάρτητους επαγγελµατίες), ο εµπορικός αντιπρόσωπος λαµβάνει κατάσταση των
οφειλόµενων προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για
τον υπολογισµό των προµηθειών.
Σύµφωνα µε την οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια, ο καταναλωτής πρέπει να
λάβει επιπλέον πληροφορίες για το ταξίδι (άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο β).
Σύµφωνα µε την οδηγία 85/577/ΕΟΚ για τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού
καταστήµατος, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα ακύρωσης µαζί µε
τα στοιχεία του ατόµου κατά του οποίου µπορεί να ασκηθεί το δικαίωµα (άρθρο 4).
2.1.2.

Εµπορικές εγγυήσεις

Υπάρχει ειδική οδηγία για τις εµπορικές εγγυήσεις: η οδηγία 99/44/ΕΚ σχετικά µε ορισµένες
πτυχές της πώλησης και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών, η οποία περιέχει διατάξεις για
τον ορισµό της εγγύησης, την περιγραφή του περιεχοµένου κ.τ.λ. (άρθρο 6).
2.1.3.

Eκτέλεση των υποχρεώσεων

Η CISG ορίζει την υποχρέωση του πωλητή να παραδίδει τα αγαθά και προβλέπει κανόνες
σχετικά µε τον καθορισµό του χώρου και του χρόνου παράδοσης (άρθρα 30, 31).
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως
συµβάσεις, ο προµηθευτής οφείλει να εκτελέσει την παραγγελία το αργότερο εντός
προθεσµίας 30 ηµερών από την επαύριον της ηµέρας κατά την οποία ο καταναλωτής του
διαβίβασε την παραγγελία.
Η πρόταση οδηγίας για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις παροχής χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών προβλέπει τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή για την εκτέλεση της σύµβασης
πριν από το τέλος της περιόδου κατά την οποία ο καταναλωτής µπορεί να ασκήσει το
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δικαίωµα υπαναχώρησης (άρθρο 5). Η CISG ορίζει ότι επαφίεται στον αγοραστή να
αποφασίσει αν θα δεχθεί ή θα αρνηθεί την παράδοση στην περίπτωση που ο πωλητής
παραδώσει τα αγαθά πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία.
2.1.4.

Συµµόρφωση της εκτέλεσης µε τη σύµβαση

Η οδηγία 99/44/ΕΚ για ορισµένες πτυχές της πώλησης καταναλωτικών αγαθών ορίζει ότι ο
πωλητής πρέπει να παραδίδει καταναλωτικά αγαθά που είναι σύµφωνα προς τη σύµβαση
πώλησης και ότι κατά συνέπεια ευθύνεται για κάθε έλλειψη συµµόρφωσης (άρθρα 2 και 3,
καθώς και άρθρα 35-44 CISG).
Η οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια ορίζει επίσης ότι τα κράτη µέλη
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε ο οργανωτής και/ή ο πωλητής να φέρει ευθύνη για την
εκτέλεση των υποχρεώσεών του (άρθρο 5 παράγραφος 2).
2.2.

Υποχρεώσεις του αντισυµβαλλόµενου

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του αγοραστή, η CISG ορίζει ότι ο αγοραστής οφείλει να
καταβάλει το τίµηµα των αγαθών και να τα παραλαµβάνει (άρθρα 53 και 60). Η σύµβαση
των Ηνωµένων Εθνών προβλέπει κανόνες για τον καθορισµό, καθώς και το τόπο και το
χρόνο της πληρωµής (άρθρα 55 - 59).
Η οδηγία 86/653/ΕΟΚ για τους εµπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελµατίες)
κάνει διάκριση µεταξύ της συµπεφωνηµένης αµοιβής και της προµήθειας που συνηθίζεται
και ορίζει κανόνες σχετικά µε το δικαίωµα της προµήθειας (άρθρα 6 – 8) και την απόσβεσή
του (άρθρο 11). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία ή συνήθης πρακτική, ο
αντιπρόσωπος δικαιούται εύλογη αµοιβή (άρθρο 6 παράγραφος 1).
3.
3.1.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Υπαναχώρηση, καταγγελία και µαταίωση

ΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Οι σχετικές οδηγίες παρέχουν διάφορoι τρόποι παύσης µίας σύµβασης.
Σύµφωνα µε την οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια, ο καταναλωτής έχει το
δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση χωρίς κυρώσεις στην περίπτωση που ο οργανωτής
του ταξιδιού επιφέρει σηµαντική τροποποίηση σε ουσιαστική ρήτρα της σύµβασης.
Ορισµένες οδηγίες ορίζουν δικαιώµατα ακύρωσης (βλ. οδηγία 94/47/ΕΚ για τη
χρονοµεριστική µίσθωση (άρθρο 5 παράγραφος 1, περίοδος 3 µηνών, και άρθρο 7 για
συµβάσεις πίστης)).
Άλλες δεν διαθέτουν σχετικές διατάξεις (βλ. οδηγία
πίστη).

87/102/ΕΟΚ

για την καταναλωτική

Σε περιπτώσεις υπαναχώρησης του καταναλωτή, καθώς και σε περιπτώσεις µαταίωσης από
τον προµηθευτή χωρίς υπαιτιότητα του καταναλωτή, ορισµένες οδηγίες προβλέπουν το
δικαίωµα επιστροφής όλων των ποσών που ο τελευταίος έχει καταβάλει δυνάµει της
σύµβασης (βλ. οδηγίες 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις (άρθρο 7 παράγραφος 2)
και 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια (άρθρο 4 παράγραφος 6)).
63

3.2.

∆ικαιώµατα που προβλέπονται σε συγκεκριµένες οδηγίες

Λόγω του ειδικού στόχου της οδηγίας, ορίζονται διάφορα δικαιώµατα των καταναλωτών σε
περίπτωση εκτέλεσης που δεν συµµορφώνεται µε τη σύµβαση µε τις περισσότερες
λεπτοµέρειες στην οδηγία 99/44/ΕΚ για ορισµένες πτυχές της πώλησης καταναλωτικών
αγαθών (βλ. άρθρο 3: επισκευή ή αντικατάσταση, µείωση του τιµήµατος (βλ. επίσης άρθρο 5
της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια), υπαναχώρηση). Ανάλογα, η οδηγία
2000/35/ΕΚ για τις καθυστερήσεις πληρωµών προβλέπει παρακράτηση της κυριότητας έως
την παράδοση του αγαθού (άρθρο 4).
Η CISG προβλέπει ορισµένες δυνατότητες προσφυγής σε περίπτωση παραβίασης της
σύµβασης εκ µέρους του πωλητή (π.χ ο αγοραστής µπορεί να απαιτήσει υπό ορισµένες
προϋποθέσεις την εκτέλεση των υποχρεώσεων του πωλητή, την παράδοση υποκατάστατων
αγαθών ή την αποκατάσταση της έλλειψης συµµόρφωσης µε επισκευή· µπορεί επίσης να
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση ή να µειώσει το τίµηµα (βλ. άρθρα 46-52)).
3.3.

Αποζηµίωση

∆ιατάξεις σχετικά µε την αποζηµίωση σε περίπτωση µη παράδοσης των αγαθών ή παράδοσης
αγαθών και υπηρεσιών που δεν συµµορφώνονται µε τις συµβατικές απαιτήσεις περιέχονται
επίσης στη CISG (άρθρο 45 παράγραφος 1β, και άρθρα 74-77), στην οδηγία 86/653/ΕΟΚ για
τους εµπορικούς αντιπρόσωπους (ελεύθερους επαγγελµατίες) (άρθρο 17), την οδηγία για τις
διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων 97/5/ΕΚ και την οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα
οργανωµένα ταξίδια (άρθρο 4 παράγραφοι 6 και 7).
Στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπεται ειδική αποκατάσταση σε περίπτωση
αθέµιτης επεξεργασίας (άρθρο 23 παράγραφος 1). Η οδηγία 2000/35/ΕΚ για τις
καθυστερήσεις πληρωµών προβλέπει ότι µε εξαίρεση την περίπτωση που ο οφειλέτης δεν
ευθύνεται για την καθυστέρηση, ο δανειστής έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση για
όλα τα σχετικά έξοδα που οφείλονται στην καθυστερηµένη πληρωµή του τελευταίου (άρθρο
3ε). Επιπλέον, η οδηγία 2000/35/ΕΚ για τις καθυστερήσεις πληρωµών προβλέπει την
καταβολή τόκου ως µορφή κύρωσης τόσο στην περίπτωση που έχει ορισθεί όσον και στην
περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ηµεροµηνία πληρωµής (άρθρο 3).
4.

ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ευθύνη για ελαττωµατικά προϊόντα
Η οδηγία 85/374/ΕOΚ σχετικά µε την ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων ορίζει την
4.1.

έννοια του ελαττωµατικού προϊόντος και καθορίζει κοινούς κανόνες ευθύνης στην περίπτωση
ζηµιών που προκαλούνται στα πρόσωπα από ελαττωµατικά προϊόντα. Ο παραγωγός ή
εισαγωγέας υπόκειται σε υποχρέωση αποζηµίωσης είτε έχει διαπράξει πταίσµα είτε όχι. Η
οδηγία εισάγει την εις ολόκληρον ευθύνη στην περίπτωση που περισσότερα από ένα άτοµα
είναι υπεύθυνα για την ίδια ζηµιά.

Η προστασία του δικαιώµατος της ιδιωτικής ζωής
Σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των προσώπων έναντι της

4.2.

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, προβλέπονται ειδικές απαιτήσεις και
προϋποθέσεις όσον αφορά τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδοµένα (άρθρο 7), ενώ η οδηγία 97/66/ΕΚ περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
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χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα (άρθρο 12
παράγραφος 1) και την οδηγία 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις (άρθρο 10)
επιτρέπουν µόνον τη χρήση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης ή µηχανών τηλεοµοιοτυπίας για
το σκοπό της άµεσης εµπορίας σε περίπτωση προηγούµενης συγκατάθεσης. Η τελευταία
αυτή διάταξη εξαρτά επίσης τη χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως που
επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ προσώπων από την απουσία ρητής αντίρρησης του
καταναλωτή.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 10,11,12,14 της οδηγίας 95/46/EK, σε περίπτωση συλλογής
δεδοµένων, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά, µεταξύ άλλων, µε τους σκοπούς της
διαδικασίας για τους οποίους συλλέγονται τα δεδοµένα και το δικαίωµα του προσώπου το
οποίο αφορούν τα δεδοµένα να έχει πρόσβαση σε αυτά και να διορθώνει τα δεδοµένα που το
αφορούν.
5.

Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωµα να παραιτηθεί από τα δικαιώµατα που του παραχωρούν
οι οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή, όπως η 85/577/ΕΟΚ για τη σύναψη
συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος (άρθρο 6), η 87/102/ΕΟΚ για την καταναλωτική
πίστη (άρθρο 14), η 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµένα ταξίδια (άρθρο 5 παράγραφος3), η
94/47/ΕΚ για τη χρονοµεριστική µίσθωση (άρθρο 8), η 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως
συµβάσεις (άρθρο 12 παράγραφος 1), η 99/44/ΕΚ για ορισµένες πτυχές της πώλησης
καταναλωτικών αγαθών (άρθρο 7), η 93/13 για τις καταχρηστικές ρήτρες, η πρόταση οδηγίας
για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (άρθρο 11),
καθώς και οι οδηγίες 85/374/ΕΟΚ για την ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων (άρθρο
12) και 86/653/ΕΟΚ για τους εµπορικούς αντιπρόσωπους (ανεξάρτητους επαγγελµατίες)
(άρθρο 19).
6.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Σύµφωνα µε ορισµένες οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών, τα κράτη µέλη
µπορούν να εισαγάγουν κανόνες που να είναι πιο αυστηροί από αυτούς που συµφωνούνται
στις οδηγίες (βλ. οδηγίες 85/577/ΕΟΚ για τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού
καταστήµατος (άρθρο 8), 87/102/ΕΟΚ για την καταναλωτική πίστη (άρθρο 15), 90/314/ΕΟΚ
για τα οργανωµένα ταξίδια (άρθρο 8), 94/4/ΕΚ για τη χρονοµεριστική µίσθωση (άρθρο 11),
97/7/EK για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις (άρθρο 14), 99/44/ΕΚ για ορισµένες πτυχές της
πώλησης καταναλωτικών αγαθών (άρθρο 8) και 93/13/ΕOΚ για τις καταχρηστικές ρήτρες
(άρθρο 8)).
Πολλές οδηγίες παρέχουν µόνον εναλλακτικές διατάξεις, ενώ σε άλλες οδηγίες παρόµοια
θέµατα ρυθµίζονται µε δεσµευτικό τρόπο (π.χ., διάταξη για το βάρος της απόδειξης της
οδηγίας 97/7/ΕΚ για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, αφενός, και οδηγία 99/44/ΕΚ για τις
πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών, αφετέρου).
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