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Περίληψη

Από το 1985, κάθε παραγωγός υποχρεούται να επανορθώσει τις ζηµιές που προκαλούνται στην
υγεία, την ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών λόγω ελαττωµατικού προϊόντος, τούτο δε
δυνάµει της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ, του πρώτου δηλαδή µέτρου κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα
της αστικής ευθύνης του παραγωγού. Η οδηγία αυτή αποσκοπεί στην προστασία των θυµάτων
και στην ενθάρρυνση της βελτίωσης της ασφάλειας των προϊόντων στην εσωτερική αγορά µέσω
ενός όσο το δυνατόν πιο συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου που θα βασίζεται στη δίκαια
κατανοµή των κινδύνων που ενέχει η σύγχρονη παραγωγή προϊόντων.

Η πραγµατική πρόκληση για την πολιτική αυτή είναι η µεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων
για τους καταναλωτές (κυρίως η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αποζηµίωσης των
ζηµιωθέντων) µε ταυτόχρονη διατήρηση του κόστους στο λογικότερο δυνατό επίπεδο (κυρίως η
µη παρεµπόδιση των δυνατοτήτων της βιοµηχανίας για καινοτοµία και έρευνα). Όπως
αποδείχθηκε από τις πρόσφατες κρίσεις στον τοµέα των τροφίµων ("τρελή αγελάδα", "διοξίνη"),
δεν υπάρχει µηδενικός κίνδυνος. Κάθε κοινωνία πρέπει να διαθέτει το καλύτερο δυνατό
σύστηµα, ανάλογα µε την εξέλιξή της, για την αποζηµίωση των θυµάτων των ζηµιών που
γεννώνται λόγω της παραγωγής. Είναι συνεπώς απαραίτητο να εξακριβωθεί κατά πόσον η
οδηγία 85/374/ΕΟΚ εξακολουθεί να πληροί τους στόχους που έχει θέσει δεδοµένων των νέων
κινδύνων τους οποίους θα έχει να αντιµετωπίσει η ευρωπαϊκή κοινωνία κατά τη νέα χιλιετία.

Μέθοδος της Πράσινης Βίβλου

Πριν από οποιαδήποτε αναθεώρηση της οδηγίας, η Επιτροπή προτίθεται να συµβουλευθεί τους
ενδιαφερόµενους κύκλους βάσει της παρούσας Πράσινης Βίβλου, προκειµένου να εξακριβώσει
ποιος είναι ο αντίκτυπος της οδηγίας για τους ζηµιωθέντες και τους ενδιαφερόµενους
οικονοµικούς κλάδους αλλά και να µελετήσει τη σκοπιµότητα και το είδος των µεταρρυθµίσεων
που απαιτούνται προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τα ενδιαφερόµενα
µέρη. Η αναγγελία της πρωτοβουλίας αυτής (η οποία έγινε κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση
επί της οδηγίας 1999/34/ΕΚ για την επέκταση των κανόνων της αντικειµενικής ευθύνης στις
γεωργικές πρώτες ύλες) ήταν φυσικό να κινήσει το ενδιαφέρον των οικονοµικών φορέων, των
καταναλωτών και των δηµοσίων διοικήσεων. Σε ένα πλαίσιο αρκετά διαφορετικό σε σχέση µε
το 1985, είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε εάν η οδηγία παραµένει αποτελεσµατική και αν όχι
γιατί και µε ποιο τρόπο µπορεί να βελτιωθεί. Η Πράσινη Βίβλος λοιπόν εξυπηρετεί δύο στόχους:
αφενός (1) επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών µε στόχο την αξιολόγηση της επιτόπιας
εφαρµογής της οδηγίας, δεδοµένης της εµπειρίας των ενδιαφερόµενων φορέων (κυρίως:
βιοµηχανία και καταναλωτές) και την εξακρίβωση, σε τελευταία ανάλυση, του κατά πόσο η
οδηγία πληροί τους στόχους της· αφετέρου (2) επιτρέπει µια πρόγευση των αντιδράσεων σε
σχέση µε την ενδεχόµενη αναθεώρηση όσον αφορά τα πλέον ευαίσθητα ζητήµατα της εν λόγω
νοµοθεσίας.

Όσον αφορά το πρώτο σηµείο, το ζήτηµα είναι η συλλογή πληροφοριών ώστε να αξιολογηθεί το
κατά πόσον η οδηγία ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει θέσει, λαµβανοµένων υπόψη των
διαφόρων κλάδων τους οποίους αφορά: εάν εξασφαλίζει επαρκή προστασία των ζηµιωθέντων,
εάν συµβάλλει στην αποθάρρυνση της διάθεσης επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά, εάν
παρέχει επαρκή ασφάλεια δικαίου στους οικονοµικούς φορείς για τη διευκόλυνση των
ενδοκοινοτικών ανταλλαγών, εάν η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν
διακυβεύεται λόγω της οδηγίας, εάν ο ασφαλιστικός κλάδος µπόρεσε να αντεπεξέλθει στους
κινδύνους τους οποίους αφορά η οδηγία, εάν οι δηµόσιες αρχές και οι ενώσεις καταναλωτών
θεωρούν την οδηγία ως χρήσιµο µέσο για την πολιτική τους υπέρ των ζηµιωθέντων λόγω
ελαττωµατικών προϊόντων κτλ.

Όσον αφορά το δεύτερο σηµείο, όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς καλούνται να λάβουν θέση –
αιτιολογώντας την – όσον αφορά τη σκοπιµότητα της ενδεχόµενης µεταρρύθµισης της οδηγίας
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85/374/ΕΟΚ. Η έκδοση της Πράσινης Βίβλου δεν συνεπάγεται, στο στάδιο αυτό, έναρξη της
διαδικασίας νοµοθετικής αναθεώρησης του περιεχοµένου της οδηγίας. Αντίθετα, όταν η
Επιτροπή θα έχει αναλύσει τα σχόλια που θα λάβει, ενδέχεται να προτείνει ενέργειες για το
σηµείο αυτό στη δεύτερη έκθεσή της για την εν λόγω οδηγία που προβλέπεται για το τέλος του
2000. Έτσι, οι µεταρρυθµιστικές προτάσεις που αναφέρονται στην Πράσινη Βίβλο αποτελούν
απλώς κάποιες πρώτες ιδέες για να ξεκινήσει η συζήτηση. Το περιεχόµενο της Πράσινης Βίβλου
αυτής δεν προδικάζει τη θέση της Επιτροπής για το µέλλον της οδηγίας. Οι µεταρρυθµιστικές
προτάσεις αφορούν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήµατα:

- λεπτοµέρειες πρακτικής εφαρµογής του βάρους της απόδειξης που φέρει ο ζηµιωθείς

- εφαρµογή της απαλλαγής σε περίπτωση «κινδύνων ανάπτυξης» και αξιολόγηση της
ενδεχόµενης κατάργησης

- ύπαρξη οικονοµικών ορίων και αιτιολόγησή της

- προθεσµία 10 ετών και επιπτώσεις ενδεχόµενης τροποποίησης

- αξιολόγηση της δυνατότητας ασφάλισης κατά των κινδύνων της ελαττωµατικής παραγωγής

- βελτίωση της ενηµέρωσης για την επίλυση των περιπτώσεων που προκαλούνται από
ελαττωµατικά προϊόντα

- ευθύνη του προµηθευτή

- είδος αγαθών και ζηµιών που καλύπτονται.

Στην ΕΕ, σε σύγκριση µε τη σχετική συζήτηση στις Ηνωµένες Πολιτείες, η οδηγία 85/374/ΕΟΚ
αποτελεί συµβιβασµό των αντιτιθέµενων συµφερόντων. Η πολιτική θέληση των κρατών µελών,
η οποία συγκεκριµενοποιείται µε την οδηγία, να θεσπίσουν πλαίσιο ευθύνης που να ρυθµίζει µε
ισόρροπο τρόπο τις σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών δεν πρέπει να υποτιµάται. Η
Επιτροπή επιθυµεί να διατηρηθεί ο συµβιβασµός αυτός. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία
µεταρρύθµισης της οδηγίας πρέπει a priori να εµπνέεται από την ισορροπία που προκύπτει από
τους κανόνες που θεσπίζει η οδηγία.

Τέλος, η Επιτροπή επιθυµεί η όλη διαδικασία να διέπεται από διαφάνεια και
αποτελεσµατικότητα. Προκειµένου να προχωρήσει ο προβληµατισµός και η συζήτηση, η
Επιτροπή επιθυµεί οι απαντήσεις που θα δοθούν να στηρίζονται σε γεγονότα και όχι σε
απλές θέσεις. Έτσι, η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να της υποβάλουν γραπτές
παρατηρήσεις για τα ζητήµατα που περιέχονται στην παρούσα Πράσινη Βίβλο πριν από τη λήξη
περιόδου 4 µηνών µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της από την Επιτροπή. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις που επιθυµούν, ακόµη κι αν ορισµένες ερωτήσεις
απευθύνονται a priori σε άλλες κατηγορίες φορέων. Εξάλλου, η Επιτροπή αναµένει
διαφοροποιηµένες απαντήσεις από τους ίδιους οικονοµικούς κλάδους για κάθε κράτος µέλος:
µόνο αυτό το είδος των απαντήσεων θα της επιτρέψει να αξιολογήσει το πραγµατικό αντίκτυπο
της οδηγίας στα διάφορα κράτη µέλη.

Η Πράσινη Βίβλος υπάρχει στο ∆ιαδίκτυο (http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/index.htm). Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις γραπτές παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή
ταχυδροµικά ή µε παρόµοιο τρόπο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Commission européenne
Direction Générale XV
Rue de la Νόµος 200
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ή/και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (d3@dg15.cec.be). Στην περίπτωση αυτή σας
συµβουλεύουµε να διαβιβάσετε ηλεκτρονικά το κείµενο σε µορφότυπο .hmtl. Οι παρατηρήσεις
που θα λάβουµε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορούν να δηµοσιευθούν στο ∆ιαδίκτυο,
εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος ζητήσει ρητά το αντίθετο.

Παρακολούθηση της Πράσινης Βίβλου

Μετά τις διαβουλεύσεις, η Επιτροπή θα προβεί σε απολογισµό του αντίκτυπου της οδηγίας και
θα καταλήξει σε συµπεράσµατα σχετικά µε την ενδεχόµενη µεταρρύθµισή της. Τούτο θα
αποτελέσει αντικείµενο έκθεσης η οποία θα υποβληθεί στα τέλη του 2000 στα κοινοτικά
όργανα· η έκθεση αυτή ενδέχεται να συνοδεύεται από δεόντως αιτιολογηµένη πρόταση
αναθεώρησης.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το δικαίωµα για επανόρθωση των ζηµιών που υπέστησαν όσοι χρησιµοποίησαν, κατανάλωσαν
ή εκτέθηκαν σε ένα ελαττωµατικό προϊόν είναι απαραίτητο σε µία ενιαία αγορά η οποία
βρίσκεται στην υπηρεσία όλων των πολιτών. Από το 1985 το δικαίωµα αυτό αναγνωρίζεται από
την οδηγία σχετικά µε την ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων1, σύµφωνα µε την οποία
κάθε παραγωγός ελαττωµατικού κινητού προϊόντος πρέπει να επανορθώσει τις ζηµιές που
προκλήθηκαν στη σωµατική ακεραιότητα ή στην περιουσία των ζηµιωθέντων. Έτσι, το παιδί
που τραυµατίζεται από την έκρηξη ανθρακούχου ποτού, ο υπάλληλος που χάνει το δάχτυλό του
επειδή χρησιµοποίησε ελαττωµατικό εργαλείο ή ο πεζός τον οποίο παρέσυρε αυτοκίνητο µε
ελαττωµατικά φρένα έχουν το δικαίωµα αυτό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αµέλειας του
παραγωγού (αρχή της αντικειµενικής αστικής ευθύνης).

Η πολιτική της αστικής ευθύνης του παραγωγού που χαράσσεται µε την οδηγία 85/374/ΕΟΚ
αφορά άµεσα τους παραγωγούς και τους ζηµιωθέντες. Εν τούτοις, οι διανοµείς, οι ασφαλιστές,
τα δικαστήρια, οι δηµόσιες διοικήσεις και οι γιατροί εµπλέκονται σε κάποιο βαθµό στην
εφαρµογή της. Η αστική ευθύνη σύµφωνα µε την κοινοτική αυτή οδηγία αποτελεί συνεκτικό
πλαίσιο που λαµβάνει υπόψη τα διάφορα αντιτιθέµενα συµφέροντα:

- αφενός τα συµφέροντα των πολιτών να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους για την υγεία τους, τη
σωµατική τους ακεραιότητα και την υλική τους ευηµερία οι οποίοι προκύπτουν από µια
σύγχρονη και τεχνικά πολύπλοκη κοινωνία,

- αφετέρου τα συµφέροντα των παραγωγών να αποφύγουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού
που προκύπτουν από µη εναρµονισµένους κανόνες περί ευθύνης και να µειώσουν τον αντίκτυπο
των διαφορών αυτών για την καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα και τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας.

Το πλαίσιο αυτό ευθύνης δύναται να διασφαλίσει την ευηµερία των θυµάτων (εξασφαλίζοντάς
τους αποζηµίωση και αποθαρρύνοντας τη διάθεση στο εµπόριο των ελαττωµατικών προϊόντων)
και να ελαχιστοποιήσει το κόστος για τη βιοµηχανία προκειµένου να µην παρεµποδίσει σε
υπερβολικό βαθµό την ικανότητά της να καινοτοµεί, να δηµιουργεί θέσεις εργασίας και να
εξάγει. Το πλαίσιο αυτό για την ευθύνη του παραγωγού επιδιώκει τη θέσπιση δίκαιης κατανοµής
των κινδύνων, αποτελείται δε από τα ακόλουθα στοιχεία:

- αντικειµενική ευθύνη του παραγωγού υπέρ του ζηµιωθέντος·

- ο ζηµιωθείς φέρει το βάρος της απόδειξης της ζηµίας, του ελαττώµατος, και της
συνάφειας µεταξύ των δύο·

- ευθύνη εις ολόκληρον όλων των φορέων της αλυσίδας παραγωγής υπέρ του
ζηµιωθέντος, προκειµένου να διασφαλισθεί οικονοµικά η αντιστάθµιση της ζηµίας·

- απαλλαγή του παραγωγού όταν αποδεικνύει την ύπαρξη ορισµένων περιστατικών που
προβλέπονται ρητά στην οδηγία·

- χρονικά περιορισµένη ευθύνη δυνάµει ενιαίων προθεσµιών·

- παρανοµία των ρητρών που περιορίζουν ή αποκλείουν την ευθύνη έναντι του
ζηµιωθέντος·

- υψηλό ανώτατο όριο της ευθύνης –προαιρετικό για τα κράτη µέλη·
                                                
1 Βλ. συνηµµένη οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25 Ιουλίου 1985 (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ.

29 (Παράρτηµα 4).
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- τακτική αναθεώρηση του περιεχοµένου της λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεών της
για τους ζηµιωθέντες και τους παραγωγούς.

Οι ελαττωµατικές υπηρεσίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 85/374/ΕΟΚ. Η Επιτροπή, όπως
ανήγγειλε στο πρόγραµµα δράσης της για την πολιτική υπέρ του καταναλωτή (1999-2001)2,
προτίθεται να εξετάσει την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των υπηρεσιών. Με βάση την
ανάλυση αυτή, η Επιτροπή θα προτείνει πρωτοβουλίες που θα αφορούν συγχρόνως την
ασφάλεια των υπηρεσιών και την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών. Οι περαιτέρω
ενέργειες της Επιτροπής θα εξαρτηθούν από εις βάθος διαβουλεύσεις µε τις επιχειρήσεις και
τους καταναλωτές.

1.1.        Λόγος ύπαρξης της Πράσινης Βίβλου

Η παρούσα Πράσινη Βίβλος αποσκοπεί στην προετοιµασία της έκθεσης για την εφαρµογή της
οδηγίας σχετικά µε την αστική ευθύνη του παραγωγού που προβλέπεται για το τέλος του 20003.
Μετά την πρώτη έκθεση του 1995 (η οποία υποβλήθηκε σε εποχή που ήταν σπάνιες οι
περιπτώσεις εφαρµογής, λόγω καθυστερηµένης εφαρµογής της οδηγίας4), η Πράσινη αυτή
Βίβλος εγκαινιάζει τη δεύτερη εις βάθος ανάλυση της εφαρµογής της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ, σε
πλαίσιο διαφορετικό από το πλαίσιο των ετών 1985 και 1995, λόγω κυρίως της νέας ώθησης που
δόθηκε στην πολιτική της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών µετά την κρίση
της «τρελής αγελάδας».

Στην πρώτη έκθεσή της, η Επιτροπή είχε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι τα συµπεράσµατα που
µπορούµε να αντλήσουµε από την εφαρµογή της οδηγίας ήταν ακόµη περιορισµένα. Το 1995 τα
κράτη µέλη είχαν περιορισµένη νοµολογία στον τοµέα αυτό. Λαµβανοµένων υπόψη των
στοιχείων που διετίθεντο το 1995, η Επιτροπή είχε εκτιµήσει ότι δεν ήταν απαραίτητο να
υποβάλει προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας. Εν τούτοις, ορισµένες πτυχές της οδηγίας που
αφορούν την προστασία του καταναλωτή και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτούσαν
συνεχή προσοχή. Τούτο ίσχυε, για παράδειγµα, για τον αποκλεισµό των µη µεταποιηµένων
γεωργικών προϊόντων. Μετά την κρίση της «τρελής αγελάδας» και σύµφωνα µε την οδηγία
99/34/ΕΚ, τα κράτη µέλη οφείλουν να εφαρµόσουν και στα µη µεταποιηµένα γεωργικά
προϊόντα τους κανόνες της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ5.

Η Επιτροπή επιθυµεί κατ’ αρχάς (σηµείο 2 της Πράσινης Βίβλου) να λάβει όσο το δυνατόν πιο
πλήρεις πληροφορίες για τον αντίκτυπο της οδηγίας στην απρόσκοπτη λειτουργία της ενιαίας
αγοράς, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών, την ανταγωνιστικότητα και
τη δυνατότητα καινοτοµίας της βιοµηχανίας, καθώς και το χρηµατοπιστωτικό τοµέα
(ασφαλίσεις). Το ζητούµενο για την Επιτροπή είναι να µάθει (1) ποιες είναι οι επιπτώσεις από

                                                
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο "Πρόγραµµα δράσης για την πολιτική υπέρ του καταναλωτή

1999-2001" (COM(98) 696 της 1.12.98).

3 Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει τακτικά έκθεση στα κοινοτικά θεσµικά όργανα σχετικά µε την
εφαρµογή της οδηγίας (βλ. άρθρο 21 – κάθε πέντε χρόνια σχετικά µε την εφαρµογή εν γένει της
οδηγίας· άρθρα 15.3 και 16.2 – 10 χρόνια µετά την κοινοποίηση της οδηγίας για τους κινδύνους
ανάπτυξης και το όριο ευθύνης· άρθρο 18.2 – κάθε 5 χρόνια για την αναθεώρηση των ποσών που
προβλέπει η οδηγία).

4 Η Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη έκθεση εφαρµογής της οδηγίας στις 13.12.95 (COM(95)617), βάσει
µελέτης περί αντικτύπου που πραγµατοποιήθηκε το 1994.

5 Οδηγία 1999/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1999, για
την τροποποίηση της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης λόγω ελαττωµατικών
προϊόντων (ΕΕ L 141 της 4.6.99).
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την εφαρµογή της οδηγίας, εάν η οδηγία συνεπάγεται περισσότερα κέρδη από ό,τι δαπάνες,
ιδίως όσον αφορά την προστασία των ζηµιωθέντων και τις δαπάνες που επιβαρύνουν τις
επιχειρήσεις, καθώς και (2) πώς και γιατί η οδηγία έχει αυτές τις επιπτώσεις. Στη συνέχεια η
Επιτροπή προτίθεται να ορίσει, βάσει των διαφόρων κατευθύνσεων προβληµατισµού (σηµείο 3
της Πράσινης Βίβλου) (3) ποιες πτυχές της οδηγίας πρέπει να τροποποιηθούν για να αυξηθεί
το κοινωνικό όφελος µε ταυτόχρονη διατήρηση των δαπανών σε λογικό επίπεδο.

Βάσει των στοιχείων και των παρατηρήσεων που θα λάβει, η Επιτροπή θα υποβάλει τα
συµπεράσµατά της στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στην έκθεση εφαρµογής η οποία θα
υποβληθεί το 2000. Στην έκθεση αυτή θα επισηµαίνονται τα κενά στην εφαρµογή της ισχύουσας
οδηγίας και οι τοµείς που επιδέχονται βελτίωση. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η οδηγία
85/374/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί, θα υποβάλει σχετική νοµοθετική πρόταση. Η παρούσα
Πράσινη Βίβλος δεν προδικάζει τη θέση της Επιτροπής για το µέλλον της οδηγίας.

Η επιλογή του µέσου που λέγεται πράσινη βίβλος για την προετοιµασία της έκθεσης του 2000
δικαιολογείται από το εύρος και την ποικιλία των αντιτιθέµενων συµφερόντων. Η Επιτροπή
θέλει να υπάρχει διαφάνεια κατά την αξιολόγηση· θέλει οι παραγωγοί, οι καταναλωτές, οι
ασφαλιστές, οι επαγγελµατίες και οποιοσδήποτε άλλος σχετικός κλάδος να είναι σε θέση να της
µεταδώσουν τις εµπειρίες τους και τις απόψεις τους για την εφαρµογή και την περαιτέρω
εξέλιξη της ευθύνης του παραγωγού. Στο πνεύµα αυτό της διαφάνειας, οι απαντήσεις δεν θα
είναι εµπιστευτικές και θα µπορούν να γνωστοποιηθούν στο κοινό, εκτός εάν υποβληθεί
ρητό αίτηµα περί του αντιθέτου.

Πέρα από την πρόσβαση στις πληροφορίες για την εφαρµογή της οδηγίας6, η Πράσινη Βίβλος
καλεί τους διάφορους φορείς να συµµετάσχουν στον προβληµατισµό για το µέλλον της σχετικής
νοµοθεσίας έτσι ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα οι δαπάνες που συνεπάγεται ενδεχόµενη
τροποποίησή της. Η Πράσινη Βίβλος ανταποκρίνεται λοιπόν στη δέσµευση της Επιτροπής να
συµβουλευθεί τους εκπροσώπους των καταναλωτών, των παραγωγών, των διανοµέων, των
ασφαλιστών, των δηµοσίων διοικήσεων και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόµενου φορέα, πριν
προβεί σε ουσιαστική αναθεώρηση κανόνων της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ. Τη δέσµευση αυτή
διαφάνειας ανέλαβε η Επιτροπή έναντι του Κοινοβουλίου και των διαφόρων φορέων κατά την
έγκριση της οδηγίας 99/34/ΕΚ η οποία επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας του 1985 στις
γεωργικές πρώτες ύλες7.

Η Πράσινη Βίβλος απευθύνεται επίσης στους οικονοµικούς φορείς, στους καταναλωτές και στις
διοικήσεις των υποψήφιων για προσχώρηση στην ΕΕ χωρών.

1.2         Πώς να διατυπώσετε τις απαντήσεις σας

Η αξιοπιστία και η ποιότητα των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης εξαρτώνται από το βαθµό
συµµετοχής σε αυτήν. Μία από τις δυσκολίες αξιολόγησης του αντίκτυπου της οδηγίας
παραµένει η έλλειψη αξιόπιστων δεδοµένων λόγω έλλειψης µεθοδολογίας ανάλυσης που να
επιτρέπει τη µέτρηση των επιπτώσεών της. Προκειµένου να καλυφθεί εν µέρει το κενό αυτό,
προτείνεται στους φορείς να λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω παραµέτρους έτσι ώστε οι
απαντήσεις τους να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικές:

* κατάλογος των διαφορών (αριθµός και περιεχόµενο των δικαστικών αποφάσεων, υποθέσεις
που επιλύονται µε φιλικό διακανονισµό, αριθµός ζηµιών που έχουν δηλωθεί, κτλ.)
                                                
6 Όταν αναφερόµαστε στην «εφαρµογή της οδηγίας» είναι σαφές ότι αναφερόµαστε στην εφαρµογή των

εθνικών µέτρων εκτέλεσης της οδηγίας (π.χ. εθνικούς νόµους µεταφοράς της οδηγίας).

7 Η Επιτροπή (βλ. SEC(1998)2232 της 6.1.99) δεν συµµερίστηκε τη γνωµοδότηση, σε πρώτη
ανάγνωση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητούσε την αναθεώρηση της οδηγίας και συγχρόνως
την επέκτασή της στο γεωργικό τοµέα.
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Στόχος είναι να προσδιορισθεί πώς χρησιµοποιείται η οδηγία όταν προκύπτουν διαφορές παντός είδους
(ενώπιον δικαστηρίων, προσφυγή στη διαιτησία, δήλωση ζηµίας στον ασφαλιστή, κτλ.). Οι φορείς καλούνται
να παράσχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.

* ύπαρξη ασφαλών προϊόντων στην αγορά

Είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε εάν και µε ποιο τρόπο η οδηγία αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη διάθεση,
την παραµονή και την απόσυρση ενός προϊόντος στην αγορά (π.χ. ο παραγωγός έλαβε την απόφαση να
αποσύρει ή να µην διαθέσει στην αγορά ένα προϊόν λόγω του κινδύνου να θεωρηθεί αστικός υπεύθυνος;). Σε
κοινοτικό επίπεδο µπορούµε να εντοπίσουµε και να υπολογίσουµε ποσοτικά τα ατυχήµατα που προκαλούνται
από ένα προϊόν ή/και σχετίζονται µε ένα προϊόν χάρη στο παλαιό κοινοτικό σύστηµα EHLASS - European
Home and Leisure Accident Surveillance System. Εν τούτοις, το παλαιό σύστηµα δεν επέτρεπε την ανάλυση
όσον αφορά τον ελαττωµατικό χαρακτήρα των διαφόρων προϊόντων. Το νέο κοινοτικό σύστηµα συλλογής
πληροφοριών για τους τραυµατισµούς που θεσπίζεται στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για
την πρόληψη των τραυµατισµών8 εξετάζει τον τρόπο αυτό προσέγγισης προκειµένου να καταλήξει σε
απαντήσεις. Εν τούτοις, οι σχετικές πληροφορίες µπορούν ενδεχοµένως να ανευρεθούν σε εθνικό επίπεδο9.

* εξέλιξη των δαπανών παραγωγής και των τιµών πώλησης

Το ζητούµενο είναι να γνωρίσουµε τις πραγµατικές δαπάνες που γεννώνται από το καθεστώς ευθύνης και σε
ποιο µέτρο µετακυλίονται όντως στην τιµή των προϊόντων.

* διαφοροποίηση των αγορών

Το ζητούµενο είναι εάν και σε ποιο βαθµό οι διαφορές µεταξύ των καθεστώτων αστικής ευθύνης που ισχύουν
στις διάφορες εξαγωγικές αγορές (εντός ή εκτός ΕΕ) λαµβάνονται υπόψη από τους οικονοµικούς φορείς (π.χ.
αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, συµπληρωµατική ασφάλιση για την κάλυψη νέων κινδύνων στην
εξαγωγική αγορά, κτλ.)

* καινοτοµία/έρευνα

Το ζητούµενο είναι να γνωρίσουµε τις εµπειρίες των φορέων όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο η οδηγία
επηρέασε την καινοτόµο ικανότητα της βιοµηχανίας (π.χ. εάν η οδηγία αποθάρρυνε την ανάπτυξη ενός
συγκεκριµένου κλάδου).

Βάσει των παραµέτρων αυτών (ή άλλων αντίστοιχων παραµέτρων), οι φορείς καλούνται να
κοινοποιήσουν τις εµπειρίες τους και να απαντήσουν στα ερωτήµατα της Πράσινης Βίβλου.
Στον τοµέα της ευθύνης του παραγωγού, όπου οι κατ’ αρχήν θέσεις είναι ήδη γνωστές, η
Επιτροπή επιθυµεί να λάβει συγκεκριµένες πρακτικές πληροφορίες (ει δυνατόν αριθµητικά
στοιχεία) και όχι απλές δηλώσεις, προκειµένου να είναι σε θέση να αιτιολογήσει τα
συµπεράσµατά της, ιδίως εάν τα συµπεράσµατα αυτά πρόκειται να καταλήξουν σε ουσιαστική
αναθεώρηση της οδηγίας.

2. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 85/374/ΕΟΚ;

Αξιολόγηση του αντίκτυπου της οδηγίας δεν σηµαίνει µόνο καταγραφή των περιπτώσεων που
έχουν υποβληθεί στην κρίση των δικαστηρίων των κρατών µελών ή διαιτητικών οργάνων ή και
των υποθέσεων επί των οποίων απεφάνθη το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

                                                
8 ΕΕ L 46, της 20.02.99

9 Σύµφωνα µε το ισπανικό Εθνικό Ινστιτούτο Κατανάλωσης (informe Sistema EHLASS 1997,
www.consumo-inc.es/Estudios) τα θύµατα τραυµατισµών που κατεγράφησαν στην Ισπανία δήλωσαν ότι
η αιτία του ατυχήµατος ήταν η τύχη (45,2%), η έλλειψη προσοχής (21,4%), η αµέλειά τους (15,4%), η
πράξη τρίτου (7,0%), ελάττωµα σχεδιασµού ή κατασκευής (2,8%), η έλλειψη πληροφόρησης εκ
µέρους του παραγωγού (0,2%) και η µη τήρηση των οδηγιών χρήσης (0,4%).
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(∆ΕΚ)10. Το ζητούµενο είναι µάλλον να αξιολογηθεί το πώς η οδηγία ανταποκρίνεται στους
στόχους που έχει θέσει λαµβανοµένων υπόψη των διαφόρων κλάδων: εάν εξασφαλίζει επαρκή
προστασία των ζηµιωθέντων, εάν συµβάλει στην αποθάρρυνση της διάθεσης επικίνδυνων
προϊόντων στην αγορά, εάν παρέχει στους φορείς επαρκή ασφάλεια δικαίου για τη διευκόλυνση
των ενδοκοινοτικών ανταλλαγών, εάν η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν
διακυβεύεται λόγω της οδηγίας, εάν ο ασφαλιστικός κλάδος µπόρεσε να αντεπεξέλθει στους
κινδύνους που αναφέρονται στην οδηγία, εάν οι δηµόσιες αρχές και οι ενώσεις καταναλωτών
θεωρούν την οδηγία χρήσιµο εργαλείο στην πολιτική τους υπέρ των ζηµιωθέντων λόγω
ελαττωµατικών προϊόντων κτλ. Προς το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόµενοι φορείς και διοικήσεις
καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τίθενται παρακάτω.

2.1         Αντίκτυπος στην εσωτερική αγορά

Η οδηγία για την ευθύνη του παραγωγού εφαρµόζεται σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο και αποτελεί υπόδειγµα το οποίο ακολουθούν τρίτες χώρες (κυρίως οι χώρες που
επιδιώκουν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (βλ. παραρτήµατα), διαµορφώνει δε το
νοµικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι ενδοκοινοτικές και εξωκοινοτικές ανταλλαγές.
Η Επιτροπή επιθυµεί να γνωρίζει πώς υπολογίζουν οι ενδιαφερόµενοι φορείς τον αντίκτυπο της
οδηγίας µε βάση τις εµπειρίες τους από το 1985.

2.1.1      Το κοινοτικό εµπόριο

Η υφιστάµενη εσωτερική αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανάπτυξη του
ενδοκοινοτικού εµπορίου,11 βρίσκει µε την οδηγία 85/374/ΕΟΚ ένα συνεκτικό πλαίσιο για την
αστική ευθύνη του ευρωπαίου παραγωγού, το οποίο επιδιώκει να διέπεται από ισορροπία.
Στόχος είναι η επαρκής προστασία των ζηµιωθέντων, καθώς και η διευκόλυνση των
ανταλλαγών εµπορευµάτων και η εις βάθος προσέγγιση των προϋποθέσεων ανταγωνισµού στην
εσωτερική αγορά. Έτσι, η ύπαρξη εναρµονισµένων νοµικών προϋποθέσεων θεωρείται ότι
διευκολύνει τις εµπορικές ανταλλαγές, εφόσον ο παραγωγός βρίσκεται στην ίδια νοµική
κατάσταση ανεξάρτητα από τον τόπο διανοµής της παραγωγής του.

Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ αποσκοπεί στην εναρµόνιση, σε µεγάλο βαθµό, των εθνικών νοµοθεσιών
για την αστική ευθύνη του παραγωγού. ∆εν περιέχει κανέναν απευθείας κανόνα περί
σύγκρουσης νόµων. Παρά τον σηµαντικό βαθµό εναρµόνισης στον οποίον έχει οδηγήσει,
εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές ανάλογα µε το κράτος µέλος. Όταν ένα ελαττωµατικό
προϊόν προκαλεί µια ζηµία στην ΕΚ ή τίθεται σε κυκλοφορία στους κόλπους της εσωτερικής
αγοράς, ο ζηµιωθείς µπορεί να αποζηµιωθεί δυνάµει των ενιαίων κανόνων ευθύνης που
περιέχονται στην οδηγία. Όσον αφορά τις µη εναρµονισµένες πτυχές, είναι σηµαντικό για τον
ζηµιωθέντα και τον παραγωγό να προσδιοριστεί ο νόµος που εφαρµόζεται εν προκειµένω. Το
1973 είχε συναφθεί διακυβερνητική σύµβαση για τον προσδιορισµό της εφαρµοστέας
νοµοθεσίας στην περίπτωση ευθύνης λόγω των προϊόντων. Εν τούτοις, η πλειονότητα των
κρατών µελών δεν αποτελεί µέρος της σύµβασης η οποία κυρώθηκε µόνο από την Ισπανία, την
Φινλανδία, τη Γαλλία, το Λουξεµβούργο και τις Κάτω Χώρες. Ελλείψει οποιουδήποτε άλλου
εφαρµοστέου νοµοθετικού κειµένου, οι συγκρούσεις νοµοθεσιών που εφαρµόζονται στην
περίπτωση ευθύνης λόγω προϊόντων διέπονται από τη νοµοθεσία του κάθε κράτους µέλους.

                                                
10 Το ∆ΕΚ έχει αποφανθεί δύο φορές για την οδηγία το πλαίσιο των προσφυγών για παράβαση που

ασκήθηκαν κατά της Γαλλίας (C-293/91, απόφαση της 13.1.93, Συλλογή 1993, σ. I-1) και κατά του
Ηνωµένου Βασιλείου (C-300/95, απόφαση της 30.5.97, Συλλογή 1997, σ. I-2649).

11 Από το 1985 οι ανταλλαγές προϊόντων µεταξύ των κρατών µελών έχουν αυξηθεί αισθητά. Το 1997 το
ενδοκοινοτικό εµπόριο των βιοµηχανικών αγαθών υπολογιζόταν σε 31,5% του ΑΕγχΠ (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Έκθεση για τη λειτουργία των αγορών προϊόντων και των κεφαλαίων, COM(1999)10 της
20.1.99).
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Πρέπει πάντως να αναγνωρίσουµε ότι η ασφάλεια δικαίου του ζηµιωθέντος και του παραγωγού
δεν είναι καθόλου πλήρης στον τοµέα αυτό, διότι η οδηγία είναι συγχρόνως ατελής και
συµπληρωµατική ως προς όλα τα εθνικά καθεστώτα αστικής ευθύνης του παραγωγού. Το 1985,
η διαφορά των νοµοθεσιών για την ευθύνη του παραγωγού είχε θεωρηθεί από τον κοινοτικό
νοµοθέτη ως στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει το επίπεδο των ενδοκοινοτικών ανταλλαγών·
γι’ αυτό το λόγο θεωρήθηκε ότι αξίζει τον κόπο να υπάρξει προσέγγιση των νοµικών
προϋποθέσεων ευθύνης, προσέγγιση η οποία έγινε εν µέρει µε την οδηγία 85/374/ΕΟΚ.

Πράγµατι, από τη µία πλευρά η οδηγία επιτρέπει στα κράτη µέλη, για ορισµένα σηµεία που ορίζονται σαφώς
στην οδηγία, να νοµοθετούν µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε κράτος µέλος (βλ. εναλλακτικές λύσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 15 και 16 της οδηγίας).

Από την άλλη, το εθνικό κοινό δίκαιο περί υποκειµενικής ευθύνης, το οποίο ασφαλώς εφαρµόζεται και στους
παραγωγούς, δεν είναι εναρµονισµένο και συνεπώς συνεχίζει να εφαρµόζεται. Η κατάσταση στην Ισπανία
αποτελεί παράδειγµα συνύπαρξης διαφορετικών νοµικών καθεστώτων για την ευθύνη του παραγωγού η οποία
θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση της ασφάλειας δικαίου των µερών στην πράξη: στις 4 Οκτωβρίου 1996,
το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Ισπανίας όρισε, σε µια περίπτωση που αφορούσε την έκρηξη µιας φιάλης, τον
τοµέα εφαρµογής του νόµου µεταφοράς του 1994 σε σχέση µε τον γενικό νόµο προστασίας καταναλωτών του
1984 και αποφάνθηκε ότι ο πρώτος νόµος θεσπίζει ειδικό και κλειστό σύστηµα αστικής ευθύνης, ενώ ο νόµος
του 1984 θεσπίζει γενικό σύστηµα οιονεί αντικειµενικής ευθύνης µε αντιστροφή του βάρους της απόδειξης.
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο δεν εφήρµοσε το νόµο αυτό στη συγκεκριµένη περίπτωση (διότι πρόκειται για προϊόν
που τέθηκε σε κυκλοφορία πριν από το 1994), θεώρησε όµως ότι η αρχή της ευθύνης που θεσπίζεται µε το
νόµο του 1994 επεκτείνεται στο διανοµέα (κάτι που δεν ισχύει, παρά µόνον υπό τις υφιστάµενες συνθήκες του
άρθρου 3.3 της οδηγίας) και εξουσιοδοτεί τον ζηµιωθέντα να στραφεί κατά ενός από τους υπευθύνους χωρίς
να του δίνει τη δυνατότητα να στραφεί κατά και των δύο (κάτι που αντίκειται στην αρχή της ευθύνης εις
ολόκληρον που προβλέπει το άρθρο 5 της οδηγίας)12.

Η οδηγία αποτελεί απλώς ένα πρώτο στοιχείο για την χάραξη πραγµατικής πολιτικής αστικής
ευθύνης του παραγωγού σε κοινοτικό επίπεδο. Πράγµατι, ένας από τους λόγους που
δικαιολογούν την επανεξέτασή της ανά πενταετία13 είναι η συνέχιση των προσπαθειών µε στόχο
τη µεγαλύτερη εναρµόνιση, προκειµένου να θεσπιστεί το πλέον πλήρες, συνεκτικό, ισόρροπο
και αποτελεσµατικό κανονιστικό πλαίσιο µε στόχο την προστασία των ζηµιωθέντων και την
ασφάλεια δικαίου των παραγωγών. Ο στόχος της µεγαλύτερης εναρµόνισης φαίνεται πάντως a
priori να επιτυγχάνεται µόνο µε τη διατήρηση του στόχου της πλήρους εναρµόνισης της
ισχύουσας οδηγίας (καµία ρήτρα δεν επιτρέπει στα κράτη µέλη να εγκρίνουν νέους πιο
αυστηρούς κανόνες στο πλαίσιο της οδηγίας).

1. Σύµφωνα µε την εµπειρία σας η οδηγία λειτουργεί στην πράξη;

�∆εδοµένης της σηµασίας που αποδίδουν οι καταναλωτές και οι οικονοµικοί φορείς στην
ύπαρξη σταθερού νοµικού πλαισίου για την ευθύνη του παραγωγού, πιστεύετε ότι θα ήταν
δικαιολογηµένη η τροποποίηση της οδηγίας;

�Η διαφορά των νοµοθεσιών για την αστική ευθύνη του παραγωγού έχει αποθαρρύνει, 
έστω και δυνητικά, την εµπορία σε ένα κράτος µέλος προϊόντων που προέρχονταν από

άλλο κράτος µέλος;

�Σε περίπτωση εφαρµογής του κοινού δικαίου αντί της οδηγίας, ποιοι είναι κατά τη γνώµη σας
οι λόγοι για την κατάσταση αυτή;

�Εκτιµάτε ότι η οδηγία πρέπει να αναθεωρηθεί προκειµένου να αποτελέσει το κοινό και ενιαίο
καθεστώς ευθύνης λόγω ελαττωµατικών προϊόντων (κατάργηση του άρθρου 13 της οδηγίας);

                                                
12 Στοιχεία της απόφασης: TS Sala Civil, 4.10.96, n° 778/1996 (RJ 1996-7034).

13 Βλ. την αιτιολογική σκέψη 18 της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ.
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�Εκτιµάτε ότι κάθε κράτος µέλος θα έπρεπε να είναι σε θέση να θεσπίζει πιο αυστηρούς
κανόνες ευθύνης (καθιέρωση «ελάχιστης» ρήτρας στην οδηγία);

2.1.2      Το διεθνές πλαίσιο

Βάσει της αρχής ίσης µεταχείρισης των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και που
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, η υπό εξέταση νοµοθεσία εφαρµόζεται
πλήρως όσον αφορά τις εισαγωγές. Αντίθετα, τα προϊόντα που εξάγονται υπόκεινται στη
νοµοθεσία της χώρας διανοµής, στην επικράτεια της οποίας προκαλούν ζηµία. Η οδηγία
συµβάλλει έτσι στον καθορισµό του νοµικού και οικονοµικού περιβάλλοντος για τους
ευρωπαίους φορείς σε διεθνές πλαίσιο, στο οποίο η πολιτική περί ευθύνης του παραγωγού που
ακολουθεί µεγάλος αριθµός χωρών αντιστοιχεί στην πολιτική που προάγεται µε την οδηγία
85/374/ΕΟΚ, καθόσον η οδηγία αυτή αποτέλεσε υπόδειγµα µεταξύ άλλων για την Ιαπωνία, την
Αυστραλία και την Ελβετία14. Εν τούτοις, η αντιστοιχία αυτή δεν είναι πλήρης, πολλές φορές δε
οι προϋποθέσεις όσον αφορά την ευθύνη εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το νοµικό πλαίσιο
στο οποίο εντάσσονται. Στο πλαίσιο αυτό, η κατάσταση που επικρατεί στις Ηνωµένες Πολιτείες
αξίζει να εξεταστεί ξεχωριστά.

Στις Ηνωµένες Πολιτείες το καθεστώς που διέπει την ευθύνη του παραγωγού παρουσιάζει τα
εξής τρία χαρακτηριστικά: (1) το νοµικό σύστηµα προτρέπει τα µέρη να επιδιώξουν την
προσφυγή στη δικαστική επίλυση των διαφορών (το επίπεδο της αποζηµίωσης που επιδικάζουν
τα ορκωτά δικαστήρια, οι διατάξεις που διευκολύνουν την αναζήτηση αποδείξεων, η αρχή «no
win, no fee» βάσει της οποίας ο ζηµιωθείς που χάνει δεν καταβάλλει την αµοιβή του δικηγόρου
του)· (2) δεν υπάρχει ενιαία νοµοθεσία σε οµοσπονδιακό επίπεδο15·(3) οι νοµοθέτες και οι
δικαστές των πολιτειών είναι αυτοί που διαµόρφωσαν τις βασικές νοµικές αρχές περί ευθύνης
(« warranty », « negligence », « strict liability »), αρχές οι οποίες στην πράξη αποτέλεσαν
αντικείµενο προσέγγισης δυνάµει του « Restatement »16 (ένα είδος νόµου-υποδείγµατος που
επεξεργάστηκε το Αµερικανικό Ινστιτούτο ∆ικαίου).

Το 1992, η κατάσταση όσον αφορά τις υποθέσεις που σχετίζονταν µε την ευθύνη του παραγωγού είχε ως εξής
στις 75 σηµαντικότερες κοµητείες της χώρας: τα δικαστήρια αποφάνθηκαν για 12.763 υποθέσεις που
αφορούσαν την ευθύνη του παραγωγού· 358 υποθέσεις εξετάστηκαν από σώµα ενόρκων· οι ενάγοντες
κέρδισαν 142 δίκες. Ο µέσος όρος του ποσού που επιδικάστηκε για το σύνολο των περιπτώσεων αυτών ήταν
727.000 δολάρια· το ποσό της αποζηµίωσης υπερέβη το εκατοµµύριο δολάρια στο 15,4% µόνο των
περιπτώσεων. Τα δικαστήρια επεδίκασαν « punitive damages » σε τρεις µόνο από τις 142 υποθέσεις στις

                                                
14 Για συγκριτική εξέταση των νοµοθεσιών στον τοµέα αυτό, βλέπε τη δηµοσίευση του ΟΟΣΑ µε τίτλο:

Lois relatives à la responsabilité du fait des produits dans les pays de l’OCDE, 1995. Στην Ιαπωνία ο
νέος νόµος για την ευθύνη του παραγωγού που ισχύει από 1ης Ιουλίου 1995 εφαρµόστηκε σε
σηµαντικό αριθµό υποθέσεων (βλ. www.law.kyushu-u.ac.jp/~luke/pllawcases.html).

15 Από τη δεκαετία του 1970, ο οµοσπονδιακός αµερικανός νοµοθέτης προσπαθεί να θεσπίσει ενιαίο και
ισόρροπο κανονιστικό πλαίσιο για την µεγάλη αµερικανική αγορά. Το Μάιο του 1996 ο πρόεδρος
Κλίντον παρεµπόδισε την υιοθέτηση σχεδίου οµοσπονδιακού νόµου που είχε ψηφισθεί από το
Κογκρέσο. Στη συνέχεια κατατέθηκαν τρία σχέδια στη Γερουσία· δύο το 1997 (bill S. 5 & bill S.648)
και ένα σχέδιο το 1998 (Product Liability Reform Bill of 1998, US Senate, S.2236, 105th Congress).
Το τελευταίο νοµοσχέδιο απερρίφθη επειδή δεν επετεύχθη συµφωνία στους κόλπους της Γερουσίας.

16 Κατ’ αυτόν τον τρόπο η αρχή της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία έχει αναγνωριστεί το 1963,
εγκρίθηκε από όλες σχεδόν τις πολιτείες και παγιώθηκε στο: « section 402A of the Second Restatement
of Torts » του Ινστιτούτου. Το «Restatement» αυτό αναθεωρήθηκε τον Μάιο του 1997 βάσει των
εµπειριών των τελευταίων 30 ετών (βλ. ALI, Restatement of the Law Third, Torts : Product Liability,
xxxi, 382 σσ., 1998).
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οποίες νίκησε ο ενάγων. Το σύνολο της αποζηµίωσης για τις τρεις αυτές υποθέσεις ανερχόταν σε 40.000
δολάρια17.

Σύµφωνα µε το National Center for State Courts, από τις 19,7 εκατοµµύρια αστικές υποθέσεις που εκδικάζουν
κάθε χρόνο τα δικαστήρια των πολιτειών, 40.000 υποθέσεις αφορούν την ευθύνη του παραγωγού. Το 10%
µόνο των ζηµιωθέντων προσφεύγει στα δικαστήρια προκειµένου να επιτύχει αποζηµίωση. Μεταξύ του 1965
και του 1994 επιδικάστηκαν « punitive damages » σε 379 υποθέσεις (ήτοι 13 ανά έτος). Στις Ηνωµένες
Πολιτείες οι ασφαλιστικές δαπάνες για τις αµερικανικές επιχειρήσεις φαίνεται να εµφανίζουν πτωτική τάση.
Τα ασφάλιστρα µειώθηκαν µεταξύ του 1987 ($4 δισεκ.) και του 1993 ($2,6 δισεκ.). Η τιµή για $100 εγγύησης
είναι 26 σεντς18.

Υπάρχει µεγάλη οµοιότητα µεταξύ των προϋποθέσεων ευθύνης στην Ευρώπη και στις Ηνωµένες
Πολιτείες παρ’όλες τις αξιοσηµείωτες επί µέρους διαφορές (οι αµερικανικοί κανόνες αφορούν
την ευθύνη του επαγγελµατία πωλητή, ενώ η οδηγία εφαρµόζεται µόνο για τον (πραγµατικό ή
εµφανιζόµενο ως) παραγωγό, τον εισαγωγέα και το διανοµέα σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατόν να εντοπιστεί ο παραγωγός· η περίοδος ευθύνης στην ΕΕ είναι δέκα έτη, ενώ ο
αµερικανός νοµοθέτης προβλέπει περίοδο 18 ετών19). Εν τούτοις, o αµερικανικός
επιχειρηµατικός κόσµος θεωρεί την έλλειψη οµοσπονδιακής νοµοθεσίας η οποία, µεταξύ άλλων,
θα έθετε ανώτατο όριο για τα « punitive damages », ως στοιχείο που διαταράσσει τις ανταλλαγές
µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Τούτο εξηγεί γιατί η Κοινότητα και ο επιχειρηµατικός κόσµος
υποστήριζαν πάντα τις αµερικανικές πρωτοβουλίες µεταρρύθµισης20

. Από την άποψη αυτή, η
κατάσταση του ευρωπαίου παραγωγού είναι καλύτερη, διότι η ευρωπαϊκή οδηγία θεσπίζει ενιαίο
και συνεκτικό πλαίσιο ευθύνης χωρίς τα πιο επίµαχα στοιχεία του αµερικανικού συστήµατος
(ρόλος των ενόρκων, « punitive damages », κτλ.)

Είναι αλήθεια ότι, ακόµη κι αν η ευρωπαϊκή και η αµερικανική νοµοθεσία είναι πολύ κοντά σε επίπεδο αρχών,
τούτο δεν ισχύει για την εφαρµογή τους στην πράξη. Η εφαρµογή στην πράξη της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας δεν
φαίνεται να δίνει τα ίδια αποτελέσµατα και συνέπειες για τους εµπλεκόµενους φορείς σε σχέση µε την
κατάσταση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι δίκες µε αντικείµενο την αστική ευθύνη της καπνοβιοµηχανίας στην
Ευρώπη και στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι ενδεικτικές της κατάστασης αυτής. Στη Σουηδία, βάσει της
αντικειµενικής ευθύνης, η κα. Gustafsson είχε ζητήσει αποζηµίωση από τη σουηδική εταιρεία καπνού Swedish
Match για τις ζηµιές που προκάλεσε στην υγεία της η έλλειψη ενηµέρωσης για τους κινδύνους που ενέχει ο
καπνός, ιδίως για την προειδοποίηση του κινδύνου καρκίνου. Η υπόθεση απορρίφθηκε από ένα πρωτοδίκη της
Στοκχόλµης το 1997. Ασκήθηκε έφεση και το Ανώτατο ∆ικαστήριο παρέπεµψε την υπόθεση στο πρωτόδικο
δικαστήριο για ζήτηµα διαδικασίας. Η εταιρεία καπνού πάντως θεώρησε ότι η υπόθεση είχε πολιτικά κίνητρα
και ότι η προσφυγή ήταν αβάσιµη21. ∆ύο παρόµοιες προσφυγές ασκήθηκαν ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης
κατά της εταιρείας SEITA από θύµατα του καπνίσµατος22.

                                                
17 US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics Special Report,

Civil Justice Survey of State Courts, 1992 : Civil Jury Cases and Verdicts in Large Counties (Ιούλιος
1995).

18 The Public citizen, The Facts about Products Liability, www.citizen.org.

19 Βλ. Section 107, bill S. 2236. Η προθεσµία των 18 ετών σε οµοσπονδιακό επίπεδο υφίσταται για τον
τοµέα της αεροναυπηγικής δυνάµει του νόµου General Aviation Revitalization Act της 17ης
Αυγούστου 1994 (49 U.S.C. § 40101).

20 Transatlantic Business Dialogue, Statement of Conclusions, 1998 CEO Conference, Charlotte, 5-7
November 1998 και TABD Mid Year Report, Washington, D.C., 10 Μαΐου 1999.

21 Ανακοινωθέν Τύπου της Swedish Match, 14 Μαΐου 1998, www.swedishmatch.sv/news.

22 Το ∆εκέµβριο του 1996, δύο καπνιστές άσκησαν αγωγή κατά της γαλλικής αυτής βιοµηχανίας για
έλλειψη ενηµέρωσης όσον αφορά τους κινδύνους των τσιγάρων gauloises. Οι ενάγοντες
επικαλέστηκαν την αντικειµενική ευθύνη του παραγωγού και ζήτησαν αποζηµίωση 2.668.090 FF και
1.158.499 FF αντίστοιχα (βλ. Le Monde, 20, 27 και 28 ∆εκεµβρίου 1996).
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Αντίθετα, οι αγωγές κατά της καπνοβιοµηχανίας στις ΗΠΑ στηρίζονται – µε ποικίλες προοπτικές επιτυχίας –
µεταξύ άλλων στην αστική ευθύνη των εταιρειών λόγω πώλησης ελαττωµατικών προϊόντων23. Οι διαφορές
αυτές πολλαπλασιάζονται λόγω των αγωγών που ασκούν οι δηµόσιες υπηρεσίες των πολιτειών για την
επιστροφή των ιατρικών δαπανών των καπνιστών οι οποίες επιβαρύνουν τα υγειονοµικά συστήµατα των
πολιτειών24.

2. Πιστεύετε ότι η οδηγία αποδυναµώνει τη θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των
εξωτερικών ανταγωνιστών τους λόγω των προϋποθέσεων αστικής ευθύνης σε περίπτωση
ελαττωµατικών προϊόντων;

�Για ποιους λόγους; Με ποιον τρόπο µπορεί να αποφευχθεί αυτό;

�Ποιον αντίκτυπο έχει για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η εξαγωγή προϊόντων προς αγορές µε
πιο αυστηρή νοµοθεσία (ή δικαστική πρακτική), όπως είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες (σε
επίπεδο δαπανών, µεθόδων παραγωγής, ασφαλιστικών εταιρειών, επιπέδου διαφορών, κτλ.);

2.2.        Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών

Η Επιτροπή εκτιµά ότι η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να προστατευθούν
αποτελεσµατικότερα και στο δυνατότερο υψηλό επίπεδο στους κόλπους της εσωτερικής αγοράς.
Η οδηγία συµβάλλει στην αύξηση του επιπέδου προστασίας από τα ελαττωµατικά προϊόντα για
δύο λόγους: αφενός διότι αποτελεί «δαµόκλειο σπάθη» που παρακινεί τους παραγωγούς να
µεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους για να παράγουν προϊόντα χωρίς κινδύνους που δεν είναι
απαραίτητοι για την υγεία και τη σωµατική ακεραιότητα (κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτελεί
συµπληρωµατικό ρόλο ως προς τα κανονιστικά µέτρα και τους ελέγχους µε αντικείµενο την
πρόληψη της διάθεσης ελαττωµατικών προϊόντων στην αγορά)· αφετέρου διότι εφόσον
αποτύχουν τα µέτρα αυτά πρόληψης και συµβούν ατυχήµατα (καθόσον δεν υφίσταται µηδενικός
κίνδυνος), επιτρέπει στους ζηµιωθέντες να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους για αποζηµίωση
κατά των παραγωγών.

3. Τι ποσοστό ζηµιωθέντων αποζηµιώθηκε αφενός βάσει του κοινού δικαίου περί αστικής
ευθύνης και αφετέρου βάσει την εφαρµογής των αρχών της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ;

                                                
23 Τα χαρακτηριστικά των σχετικών διαφορών είναι τα εξής δύο: καταδίκη των καπνοβιοµηχανιών σε

πρώτο βαθµό, παρόλο που οι πρωτόδικες αποφάσεις τροποποιούνται συχνά σε δεύτερο βαθµό (π.χ.
στις 30 Μαρτίου 1999 η Philip Morris καταδικάστηκε στην καταβολή $81 εκατ. προς την οικογένεια
ενός καπνιστή που είχε πεθάνει από καρκίνο: πρόκειται για το µεγαλύτερο ποσό που είχε επιδικαστεί
µέχρι την 7.07.1999 - απόφαση επί της οµαδικής αγωγής Engle) και επίτευξη συµβιβασµού
(« settlement ») στο δικαστήριο, µε τον οποίο τερµατίζεται η δίκη (π.χ. στην οµαδική αγωγή Broin
κατά Philip Morris κ.ά., οι εκπρόσωποι της οµάδας των αεροσυνοδών και οι εταιρείες κατέληξαν σε
συµφωνία µε την οποία, µεταξύ άλλων, διευκολύνεται το βάρος της απόδειξης για κάθε ιδιώτη ο
οποίος προσφεύγει στη δικαιοσύνη και θεσπίζεται ταµείο για την έρευνα στον τοµέα των ασθενειών,
το οποίο επιχορηγείται µε ποσό $300 εκατ. – βλ. www.cnn.com/US/9903/30/tobacco.trial.02/)

24 Χρειάστηκε να συµφωνηθεί ένας διακανονισµός τον Νοέµβριο του 1998 µεταξύ των παραγωγών και
των αµερικανικών αρχών, προκειµένου να τεθεί τέρµα στις αγωγές των δηµοσίων αρχών των
πολιτειών – το σχετικό ποσό υπολογιζόταν σε $206 δισεκ. Τούτο δεν αποκλείει τις αγωγές των
ζηµιωθέντων οι οποίες υποβάλλονται είτε ατοµικά είτε ως οµαδικές αγωγές (βλ.
www.tobaccoresolution.com.). Πρόσφατα µόλις στη Γαλλία, η κοινωνική ασφάλιση στράφηκε κατά
της καπνοβιοµηχανίας και ζήτησε την επιστροφή των ποσών τα οποία κατέβαλε για τη θεραπεία των
συνεπειών του καπνίσµατος. Ο ασφαλιστικός φορέας Saint-Nazaire αποφάσισε τον Φεβρουάριο του
1999 να εναγάγει όλες τις εταιρείες που διανέµουν τα προϊόντα τους στη Γαλλία (βλ. www.lemonde.fr,
17.2.99).



14

�Σε περίπτωση εφαρµογής της οδηγίας, η αποζηµίωση που χορηγήθηκε έφτασε εύκολα στον
αποδέκτη (γρήγορα και αποτελεσµατικά);

Πολλοί εσχάτως αµφισβητούν την αποτελεσµατικότητα της οδηγίας να επιτύχει τους στόχους
της και ζητούν αναθεώρηση του περιεχοµένου της. Το Κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση σε
πρώτη ανάγνωση της οδηγίας 99/34/ΕΚ, είχε ζητήσει την ουσιαστική αναθεώρηση της οδηγίας
85/374/ΕΟΚ, ώστε να επιτευχθεί καλύτερα ο στόχος της προστασίας της υγείας και της
ασφάλειας25. Εν τούτοις, το αίτηµα αυτό αναθεώρησης δεν έλαβε κατά τη δεύτερη ανάγνωση την
απαιτούµενη πλειοψηφία που θα επέτρεπε την τροποποίηση της οδηγίας µε την ευκαιρία της
επέκτασής της στα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα26.

Η Επιτροπή έλαβε γνώση της κριτικής που ασκήθηκε και ετοιµάζεται να εξετάσει κατά πόσον
είναι βάσιµη, στηριζόµενη στα αποτελέσµατα της παρούσας Πράσινης Βίβλου. Η εµπειρία της
Κοινότητας κατά την έγκριση της οδηγίας και η εµπειρία των λοιπών κρατών που συζητούν την
εποχή αυτή το θέµα της ευθύνης του παραγωγού (π.χ. ΗΠΑ) δείχνουν ότι, προκειµένου να
καταλήξουµε σ’ ένα ισόρροπο πλαίσιο για την αστική ευθύνη του παραγωγού, απαιτείται
σοβαρή και σε βάθος συζήτηση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων κάθε κανόνα
περί ευθύνης.

Εάν πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική σχετικά µε την ευθύνη του παραγωγού, τούτο πρέπει να
γίνει µε ταυτόχρονη παγίωση των θετικών σηµείων της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ, ιδίως δε της
ισόρροπης µεθόδου προσέγγισης που ακολουθεί όσον αφορά την κατανοµή των κινδύνων.
Τούτο δεν αποκλείει τη βελτίωσή της προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατική, εφόσον όµως οι
προτεινόµενες λύσεις είναι και αυτές ισόρροπες. Η Επιτροπή είχε διαπιστώσει σε µια άλλη
περίπτωση και µε πιο γενικό τρόπο ότι "η πολιτική υπέρ του καταναλωτή πρέπει να διασφαλίζει
ισόρροπη προσέγγιση των συµφερόντων των καταναλωτών και των λοιπών φορέων […] οι
καταναλωτές µπορούν να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν συµβιβασµούς επειδή δεν είναι
µόνο καταναλωτές αλλά και φορολογούµενοι, µισθωτοί και αποδέκτες των δηµοσίων
πολιτικών"27. Η µέθοδος αυτή συγκερασµού των αντιτιθέµενων συµφερόντων εφαρµόζεται και
στην οδηγία αλλά και στη µελλοντική της εξέλιξη (βλ. σηµείο 3 της Πράσινης Βίβλου σχετικά
µε την αιτιολόγηση της αναθεώρησης της οδηγίας και της διατήρησης της ισορροπίας).

4. Με ποιον τρόπο η εφαρµογή της οδηγίας επηρέασε τα συµφέροντα του ζηµιωθέντος λόγω
της ισορροπίας που θεσπίζει η οδηγία;

�Πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία  ώστε να ενισχυθεί η προστασία των συµφερόντων των
ζηµιωθέντων, ακόµη κι αν τούτο συνεπάγεται ότι δεν θα διατηρηθεί η υφιστάµενη ισορροπία
που θεσπίζει η οδηγία;

Το να γνωρίζουµε ποιος και πώς αποζηµιώνει όσους ζηµιώθηκαν από ελαττωµατικό προϊόν
αποτελεί ζήτηµα που άπτεται συγχρόνως του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα. Πράγµατι οι
ζηµιωθέντες και οι παραγωγοί είναι εκείνοι που πρέπει να ρυθµίσουν το πρόβληµα της
αντιστάθµισης των ζηµιών προσφεύγοντας στους κανόνες της αστικής ευθύνης, όπως είναι οι
κανόνες που θεσπίζει η οδηγία 85/374/ΕΟΚ. Πράγµατι η οδηγία εµπνέεται από τη φιλελεύθερη
παράδοση των αστικών κωδίκων του 19ου αιώνα και αποτελεί τµήµα του αστικού δικαίου της
εξωσυµβατικής ευθύνης (« tort law »). Η κοινωνικοοικονοµική αυτή αντίληψη εξηγεί το γεγονός
ότι το κράτος παρεµβαίνει µόνο σε συγκεκριµένες, µάλλον εξαιρετικές, περιπτώσεις όπου η

                                                
25 Γνωµοδότηση της 5.11.98 (ΕΕ C 359, της 23.11.98).

26 Απόφαση της 23.03.99 επί της κοινής θέσης ΕΚ αριθ. 3/1999 (ΕΕ C 177, της 22.06.99).

27 Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Πρόγραµµα δράσης για την πολιτική υπέρ του καταναλωτή
1999-2001», (COM(98)696 της 1.12.98, σ.4.)
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κοινωνία θεωρεί ότι είναι υποχρεωµένη να αναλάβει η ίδια την αποζηµίωση των ζηµιωθέντων,
δεδοµένης της καταστροφικής φύσης του προβλήµατος28. Πέρα από αυτές τις εξαιρετικές
περιπτώσεις, η κατάσταση των ζηµιωθέντων είναι ζήτηµα που άπτεται και του τοµέα της
κοινωνικής ασφάλισης (έτσι, µετά από ένα οικιακό ατύχηµα λόγω ελαττωµατικού προϊόντος, η
κοινωνική ασφάλιση αναλαµβάνει συνήθως, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία τυχόν
προβεί ο ζηµιωθείς στρεφόµενος κατά του παραγωγού, τις δαπάνες για την ιατρική περίθαλψη,
τους µισθούς που καταβάλλονται κατά την άδεια ασθένειας, κτλ.). Ένας από τους λόγους για
τους οποίους οι διαφορές δυνάµει της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ δεν γνώρισαν τις διαστάσεις που
γνωρίζουν στις ΗΠΑ, φαίνεται να είναι η γενικευµένη ύπαρξη της κοινωνικής ασφάλισης στην
Ευρώπη: όσο περισσότερες δυνατότητες ανάληψης των δαπανών από την κοινωνική ασφάλιση
υπάρχουν, τόσο λιγότερα κίνητρα δίδονται για να στραφεί κάποιος δικαστικά κατά του αστικώς
υπεύθυνου παραγωγού. Εν προκειµένω, λοιπόν, η ευθύνη του παραγωγού θεωρείται ως
συµπληρωµατικό µέσο αποζηµίωσης σε σχέση µε τις λοιπές υφιστάµενες δυνατότητες υπέρ του
ζηµιωθέντος29.

5. Βάσει της εµπειρίας σας, πώς εκτιµάτε τη σχέση µεταξύ των δυνατοτήτων αποζηµίωσης που
αναγνωρίζονται στον ζηµιωθέντα από την οδηγία 85/374/ΕΟΚ και των αντίστοιχων
δυνατοτήτων που παρέχονται από την κοινωνική ασφάλιση;

�Είστε σε θέση να αναφέρετε περιπτώσεις όπου τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης
στράφηκαν κατά του παραγωγού βάσει των δικαιωµάτων που παρέχει στον ζηµιωθέντα η
οδηγία 85/374/ΕΟΚ, αφού είχαν αναλάβει τις δαπάνες του ζηµιωθέντος;

�Είστε σε θέση να αναφέρετε περιπτώσεις όπου το καθεστώς ευθύνης του παραγωγού, όπως
αυτή προβλέπεται στην οδηγία 85/374/ΕΟΚ, δεν επαρκούσε να καλύψει τον αντισταθµιστικό
της ρόλο και, για αυτό το λόγο, χρειάστηκε να υπάρξει προσφυγή στην κοινωνία στο σύνολό
της προκειµένου να αποζηµιωθούν τα θύµατα;

2.3.        Οι επιπτώσεις για τη βιοµηχανία και τον ασφαλιστικό κλάδο

Λόγω της φύσης της ευθύνης του παραγωγού (ένα και µόνο ελαττωµατικό προϊόν µπορεί αν
οδηγήσει σε πολυάριθµες αγωγές), η εφαρµογή της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ συνεπάγεται άµεσες
και έµµεσες δαπάνες για τους οικονοµικούς φορείς: ασφάλιστρα ασφαλίσεων κατά αστικής
ευθύνης, αποθεµατικά κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις για την κάλυψη
ενδεχόµενων αποζηµιώσεων, αποζηµιώσεις που καταβάλλονται κατόπιν φιλικού διακανονισµού
ή δικαστικής απόφασης, δικαστικές δαπάνες και έξοδα πραγµατογνωµοσύνης, χρόνος και

                                                
28 Κάτι τέτοιο έγινε στη Γαλλία (όπου οι εθνικές αρχές εξέτασαν το ζήτηµα της αποζηµίωσης των

αιµοφιλικών που µολύνθηκαν από τον ιό HIV ως δηµόσιας υφής πρόβληµα το οποίο έπρεπε να
επιλυθεί µέσω ειδικού ταµείου αποζηµίωσης) και στην Ισπανία (στην υπόθεση του λαδιού από
ελαιοκράµβη, το δεύτερο τµήµα του Ανώτατου ∆ικαστηρίου της Ισπανίας καταδίκασε στις 26.9.97 –
βλ. Actualidad Jurídica. Aranzadi 313 de 16/10/97 και La Ley de 05/11/97- το ισπανικό κράτος να
αποζηµιώσει όλα τα θύµατα της δηλητηρίασης ως επικουρικώς αστικώς υπεύθυνος). Στη ∆ανία ο
νόµος υπ’ αριθ. 40, της 14.6.85, θέσπισε επίσης ταµείο αποζηµίωσης για τα θύµατα του αίµατος που
είχε διαθέσει στο εµπόριο η Novo Nordisk A/Z, µετά την απόφαση Øste Landsrets της 14.2.85 (η
οποία επιβεβαιώθηκε από το Højesterets domme στις 3.10.96 – υπόθεση αριθ. I 155/1995, I 156
/1995, I 157/1995) µε την οποία δεν αναγνωριζόταν η ευθύνη του παραγωγού λόγω έλλειψης αµέλειας
(ο νόµος µεταφοράς της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ δεν είχε ακόµη τεθεί σε εφαρµογή).

29 Τούτο προβλέπεται ρητά από τη βελγική νοµοθεσία του 1991 (άρθρο 14), σύµφωνα µε την οποία οι
δικαιούχοι ενός συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης χρησιµοποιούν πρώτα τα δικαιώµατα που
απορρέουν από το εν λόγω σύστηµα. Στο µέτρο που οι ζηµιές δεν καλύπτονται, ο ζηµιωθείς προβάλλει
την ιδιότητά του ως ζηµιωθέντος βάσει της αστικής ευθύνης του παραγωγού.
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ενέργεια που αναλώνονται για την υπεράσπιση της υπόθεσης, µείωση της αξίας του εµπορικού
σήµατος ή των µετοχών της εταιρείας που χάνει τη δίκη, κτλ. Είναι, εν τούτοις, αρκετά δύσκολο
να υπολογισθούν επακριβώς οι δαπάνες αυτές καθώς και ο αντίκτυπός τους σε σχέση µε την
ανταγωνιστικότητα, το εµπορικό και οικονοµικό δυναµικό, τις προσπάθειες καινοτοµίας και
έρευνας, τις µεθόδους σχεδιασµού, παρασκευής και συσκευασίας προϊόντων, καθώς και τη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης όσον αφορά τις εταιρείες που παράγουν προϊόντα στην
Ευρώπη30. Η Επιτροπή επιθυµεί διακαώς να γνωρίζει σε ποιο βαθµό επηρεάζει η οδηγία τη
βιοµηχανία.

6. Γνωρίζετε περιπτώσεις ελαττωµατικής παραγωγής στις οποίες η οδηγία όντως εφαρµόστηκε;
Πώς επηρέασε τούτο τις δραστηριότητές σας;

�Έχετε ξεκινήσει έρευνες ή µελέτες για τον ενδεχόµενο αντίκτυπο της οδηγίας στις
δραστηριότητές σας;

Όσον αφορά την κάλυψη των κινδύνων που ενέχει η ελαττωµατική παραγωγή, έχουν
προβλεφθεί ειδικοί µηχανισµοί κάλυψης, είτε ατοµικής (ασφαλίσεις για την αστική ευθύνη από
προϊόντα) είτε συλλογικής (π.χ. το « Pharma Pool » για τη γερµανική φαρµακοβιοµηχανία ή το
« Läkemedelsförsäkringen », µια πρωτοβουλία των σουηδικών ασφαλιστικών εταιρειών και της
βιοµηχανίας φαρµακευτικών ειδών). Η οδηγία αφήνει στα κράτη µέλη την ευχέρεια να
ρυθµίσουν σε ποιο βαθµό η βιοµηχανία πρέπει να καλύπτεται για τους κινδύνους αυτούς,
παρόλο που η εφαρµογή της οδηγίας σε ορισµένα κράτη χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη
οικονοµικής κάλυψης. Στην Αυστρία, ο παραγωγός και ο εισαγωγέας πρέπει να προβλέψουν την
κάλυψη της ευθύνης λόγω της παραγωγής τους υπό µορφή ασφαλιστηρίου συµβολαίου ή
οποιουδήποτε άλλου ενδεδειγµένου µέσου31 (παρόµοια απαίτηση προβλέπεται να ισχύσει και
στην Ισπανία32).

Είναι επίσης δύσκολο να υπολογισθεί ο βαθµός επίδρασης της οδηγίας στην ασφαλιστική αγορά
µε κριτήρια τον αριθµό των αιτήσεων που καλύπτονται από εγγύηση αστικής ευθύνης λόγω
ελαττωµατικών προϊόντων, το επίπεδο των ασφαλίστρων, το ύψος των αποζηµιώσεων που
καταβάλλονται κτλ. Ο ασφαλιστικός κλάδος καλείται να παράσχει πληροφορίες για τον
αντίκτυπο της εφαρµογής της οδηγίας στην αγορά ασφαλίσεων.

7. Έχετε, ει δυνατόν αριθµητικά και κατανεµηµένα ανά έτος, στοιχεία για τον αριθµό
δηλώσεων ζηµιών που εξέτασε ο ασφαλιστικός κλάδος µετά από ατυχήµατα τα οποία
προκλήθηκαν από ελαττωµατικά προϊόντα από το 1990;

�Εάν ναι, είναι δυνατόν να γνωρίζουµε εάν η εγγύηση που δόθηκε από τον ασφαλιστή αφορά
ρητά την αστική ευθύνη του παραγωγού δυνάµει της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ;

                                                
30 Η µεταρρύθµιση του αµερικανικού δικαίου δικαιολογείται, µεταξύ άλλων, από τις υψηλές δαπάνες

που συνεπάγεται το υφιστάµενο σύστηµα (βλ. την έκθεση της Γερουσίας σχετικά µε το νόµο περί
µεταρρύθµισης της ευθύνης λόγω προϊόντων του 1997 - Report n° 105-32 of 19.6.97 on the Product
Liability Reform Act of 1997, Bill S. 648, σ. 3 : «το αµερικανικό σύστηµα εξωσυµβατικής ευθύνης είναι
το πλέον πολυδάπανο παγκοσµίως... Σύµφωνα µε µια µελέτη της ασφαλιστικής βιοµηχανίας το 1989
(µελέτη Tillinghast), το ετήσιο συνολικό κόστος που συνεπάγεται το αµερικανικό σύστηµα
εξωσυµβατικής ευθύνης ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσόν των $ 117 δισεκ.».)

31 Νόµος για την ευθύνη λόγω προϊόντων: Produkthaftungsgesetz, § 16.

32 Άρθρο 30, νόµος 26/1984, της 19ης Ιουλίου (BOE n° 176 της 24.7.84), όπως συντάχθηκε από τη
δεύτερη τελική διάταξη, νόµος 22/1994, της 6ης Ιουλίου (BOE n° 161 της 7.7.94). Σύµφωνα µε τη
διάταξη αυτή η Κυβέρνηση εξουσιοδοτείται να προβλέψει την υποχρέωση ασφάλισης κατά της
αστικής ευθύνης του παραγωγού και τη θέσπιση ταµείου εγγυήσεων για τις µη περιουσιακές ζηµίες
(θάνατος, δηλητηρίαση, σωµατικές βλάβες).
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�Είναι δυνατόν να γνωρίζουµε εάν στην αγορά ασφαλίσεων σηµειώθηκε αύξηση της ζήτησης
της κατηγορίας αυτής εγγυήσεων µετά την εφαρµογή της οδηγίας και, εάν ναι, ποιος ήταν ο
αντίκτυπος στις δαπάνες, τόσο για τον κλάδο (αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν) όσο και για
τους ασφαλισµένους (επίπεδο ασφαλίστρων);

�Στις δηλώσεις ατυχηµάτων, ποια ήταν τα ποσοστά για τις διάφορες κατηγορίες ελαττωµάτων
(ελάττωµα σχεδιασµού, παραγωγής ή/και έλλειψη ενηµέρωσης);

3. ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
85/374/ΕΟΚ;

Στο τµήµα αυτό της Πράσινης Βίβλου, η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς να
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους τάσσονται υπέρ της τροποποίησης της οδηγίας
85/374/ΕΟΚ. Στο στάδιο αυτό δεν τίθεται ζήτηµα νοµοθετικής αναθεώρησης του περιεχοµένου
της οδηγίας. Αντίθετα, όταν η Επιτροπή θα έχει αναλύσει την εφαρµογή της οδηγίας βάσει των
απαντήσεων που θα λάβει, ενδέχεται να προτείνει σχετικές ενέργειες στη δεύτερη έκθεση επί
της οδηγίας αυτής που θα υποβάλει στο τέλος του 2000. Για το λόγο αυτό, οι εναλλακτικές
λύσεις όσον αφορά τη µεταρρύθµιση που επισηµαίνονται παρακάτω αποτελούν απλώς ιδέες για
διάλογο, χωρίς να προδικάζουν µια µελλοντική πρωτοβουλία της Επιτροπής.

3.1         ∆ιατήρηση της ισορροπίας

Όπως έδειξαν οι πρόσφατες πολιτικές συζητήσεις για την επέκταση στον γεωργικό τοµέα, η
πολιτική για την ευθύνη του παραγωγού προκαλεί αντιτιθέµενες θέσεις εκ µέρους των
παραγωγών και των καταναλωτών. Ο ζηµιωθείς επιθυµεί τη µεγαλύτερη δυνατή προστασία µε
το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Ο παραγωγός από την πλευρά του ζητεί µεταξύ άλλων ανώτατα
όρια και όσο το δυνατόν βραχύτερες προθεσµίες ευθύνης.

Ο συγκερασµός των αντιτιθέµενων συµφερόντων δεν είναι εύκολος. Συχνά, ούτε η βιοµηχανία
ούτε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών είναι σε θέση να δικαιολογήσουν πλήρως τα συµφέροντά
τους για τα διάφορα σηµεία της συζήτησης (δαπάνες του συστήµατος και µετακύλησή τους στις
τιµές των αγαθών, διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, έλλειψη δυνατότητας πρόβλεψης,
επιδράσεις στο καινοτόµο δυναµικό και στο δυναµικό ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αντίκτυπος
στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, κτλ.).

Η εξέλιξη του πολιτικού διαλόγου για την ευθύνη του παραγωγού στις ΗΠΑ επιβεβαιώνει την ανάλυση αυτή.
Στη Γερουσία οι οπαδοί της µεταρρύθµισης επεσήµαναν ότι «το παρόν σύστηµα [για την ευθύνη λόγω
προϊόντων στις ΗΠΑ] επηρεάζει αρνητικά τους κατασκευαστές, τους πωλητές προϊόντων, τους καταναλωτές και
τους πολίτες που τραυµατίζονται λόγω των προϊόντων. Η µεταρρύθµιση σε επίπεδο πολιτειών δεν µπορεί να
επιλύσει πλήρως τα προβλήµατα του ισχύοντος συστήµατος ευθύνης λόγω προϊόντων. Χρειάζεται επειγόντως
µεταρρύθµιση σε οµοσπονδιακό επίπεδο». Αντίθετα, οι αντίπαλοι της µεταρρύθµισης εκτιµούν ότι «πριν
προβούµε σε ριζικές αλλαγές στη νοµοθεσία περί ευθύνης λόγω προϊόντων, πρέπει τουλάχιστον να έχουµε
πληροφορίες από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι το ισχύον σύστηµα χρειάζεται αλλαγή. Ότι δηλαδή δεν
επιτυγχάνει το σκοπό της δίκαιης και ενδεδειγµένης αποζηµίωσης των θυµάτων των ελαττωµατικών προϊόντων ή
το σκοπό της αποτροπής διάθεσης στο εµπόριο προϊόντων που δεν είναι ασφαλή. Όσο περισσότερα
αντικειµενικά δεδοµένα συλλέγουµε, τόσο σαφέστερο γίνεται ότι το σύστηµα λειτουργεί. Ο αριθµός των
περιπτώσεων ευθύνης λόγω προϊόντων, πλην του αµιάντου, λιγοστεύει, «punitive damages» επιδικάζονται
σπάνια, οι δε αποζηµιώσεις που επιδικάζονται έχουν ύψος ανάλογο µε το κόστος των τραυµατισµών33.»

Στην ΕΕ, σε σύγκριση µε τη συζήτηση στις Ηνωµένες Πολιτείες, η οδηγία 85/374/ΕΟΚ
αποτελεί συµβιβαστικό διακανονισµό των αντιτιθέµενων συµφερόντων. Η πολιτική θέληση των
κρατών µελών, η οποία συγκεκριµενοποιείται στην οδηγία αυτή, η επιθυµία δηλαδή να υπάρχει
ένα ισόρροπο πλαίσιο ευθύνης που να διέπει τις σχέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων και των

                                                
33 Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ: US Senate, Report n° 105-32, σ. 2, 44, 71, 75.



18

καταναλωτών, δεν πρέπει να υποτιµάται. Η Επιτροπή επιθυµεί να διατηρηθεί ο συµβιβασµός
αυτός. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγίας πρέπει a priori να εµπνέεται από
την ισορροπία η οποία προκύπτει από τις ακόλουθες αρχές:

� η αστική ευθύνη του παραγωγού είναι (1) αντικειµενική (δεν είναι ανάγκη να αποδειχθεί η
υπαιτιότητά του), (2) σχετική (ο παραγωγός απαλλάσσεται από την ευθύνη του εάν
αποδείξει την ύπαρξη ορισµένων περιστατικών τα οποία µπορούν να αποτελέσουν
αντικείµενο επανεξέτασης – βλ. π.χ. παρακάτω για τους «κινδύνους ανάπτυξης»), (3)
χρονικά περιορισµένη (ο παραγωγός δεν είναι υπεύθυνος επ’ αόριστον, ακόµη κι αν οι
πρακτικές λεπτοµέρειες της αρχής αυτής αξίζει να επανεξεταστούν, ιδίως η περίοδος παύσης
της ευθύνης) και (4) ευθύνη από την οποία δεν χωρεί απόκλιση ακόµη κι αν τα µέρη το
επιθυµούν·

Τα δικαστήρια των κρατών µελών έχουν αποδείξει την προσκόλλησή τους στην αρχή της αντικειµενικής
ευθύνης η οποία αναγνωρίζεται από την οδηγία, ακόµα και πριν από τη µεταφορά της στα εθνικά δίκαια. Το
1989, το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Σουηδίας, σε µια υπόθεση τροφικής δηλητηρίασης (σαλµονέλας)
αναγνώρισε την αρχή της αντικειµενικής ευθύνης για πρώτη φορά: η νοµολογιακή αυτή λύση επιβεβαιώθηκε
από νόµο του 1992. Το 1989, στην υπόθεση Halcion (ένα ηρεµιστικό πολύ διαδεδοµένο στις ΗΠΑ από τότε
που επετράπη η πώλησή του το 1982), το ολλανδικό Ανώτατο ∆ικαστήριο εφήρµοσε, πριν ακόµη να τεθεί σε
ισχύ ο νόµος µεταφοράς της οδηγίας στις Κάτω Χώρες, την έννοια του «ελαττώµατος» στο εν λόγω
ηρεµιστικό34.

Η πιο χτυπητή περίπτωση νοµολογίας όµως είναι η γαλλική, διότι στη χώρα αυτή δεν υπήρξε επί δεκαετία
νοµοθετική µεταφορά της οδηγίας. Η κατάσταση στη Γαλλία χαρακτηριζόταν από µια πολύ προχωρηµένη
νοµολογία όσον αφορά τις εγγυήσεις για τα κρυφά ελαττώµατα των προϊόντων, βάσει της οποίας τα
δικαστήρια προσέγγισαν σταδιακά τις προϋποθέσεις που ορίζει η οδηγία. Εν τούτοις, η νοµολογία αυτή δεν
απήλλασσε τη Γαλλία από την υποχρέωσή της να µεταφέρει την οδηγία. Πράγµατι, το 1993 καταδικάστηκε
από το ∆ΕΚ λόγω µη µεταφοράς της οδηγίας εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (30 Ιουλίου 1988).
Ελλείψει της µεταφοράς αυτής, η Επιτροπή αποφάσισε το Μάρτιο του 1998 να προσφύγει ξανά στο ∆ΕΚ για
µη εκτέλεση της απόφασης του 1993 ζητώντας από το ∆ικαστήριο να επιδικάσει ηµερήσιο πρόστιµο
158.250 Ecu κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 171 της συνθήκης της Ρώµης. Μετά την απόφαση αυτή της
Επιτροπής, η Γαλλία ψήφισε στις 19 Μαΐου 1998 το νόµο 98-389, προκειµένου να συµµορφωθεί προς τις
υποχρεώσεις της. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, και στις γεωργικές πρώτες ύλες καθώς και στα
προϊόντα που προέρχονται από το ανθρώπινο σώµα. Ο εν λόγω νόµος αποτελεί καινοτοµία στο γαλλικό
δίκαιο, στο βαθµό που προβλέπει την απαλλαγή του παραγωγού σε περίπτωση κινδύνων ανάπτυξης,
εξαιρουµένων πάντως των κινδύνων που προκύπτουν από προϊόντα που προέρχονται από το ανθρώπινο
σώµα. Εξάλλου, ορισµένοι υποστήριζαν ότι η µεταφορά ολόκληρης της οδηγίας ως έχει, περιλαµβανοµένης
της δυνατότητας απαλλαγής για κινδύνους ανάπτυξης, θα αποτελούσε οπισθοχώρηση. Το ζήτηµα αυτό της
απαλλαγής για κινδύνους ανάπτυξης ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Γαλλία και εξηγεί, εν µέρει,
την καθυστέρηση στη µεταφορά της οδηγίας.

Τέλος, ο Άρειος Πάγος της Γαλλίας, µερικούς µήνες πριν από την ψήφιση του νόµου περί µεταφοράς της
οδηγίας στο γαλλικό δίκαιο, εφήρµοσε ουσιαστικά την οδηγία εγκρίνοντας τον ορισµό της οδηγίας περί
ελαττώµατος ενός προϊόντος (θεωρώντας υπεύθυνο ένα εργαστήριο για τη ζηµία που προκλήθηκε από το µη
βρώσιµο περίβληµα ενός φαρµάκου, καθόσον εκτίµησε ότι ο παραγωγός οφείλει να παραδίδει προϊόν που
προσφέρει την ασφάλεια που εύλογα µπορεί κανείς να αναµένει35). Στις 28 Απριλίου 1998, ο Άρειος Πάγος
ερµήνευσε ρητά τον αστικό κώδικα (άρθρα 1147 και 1384) υπό το φως της οδηγίας και αποφάσισε ότι όλοι
οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για τις ζηµιές που προκαλούνται από ελάττωµα του προϊόντός τους, έναντι
τόσο των άµεσα όσο και των έµµεσα ζηµιωθέντων, χωρίς να χρειάζεται διάκριση ανάλογα µε την ιδιότητά
τους ως συµβαλλοµένου µέρους ή ως τρίτου. Έτσι, ένα κέντρο αιµοδοσίας, το οποίο προµηθεύει
ελαττωµατικό πλάσµα, θεωρήθηκε υπεύθυνο όχι µόνον έναντι των άµεσα ζηµιωθέντων αλλά και έναντι της
οικογένειας για την ηθική βλάβη που προκάλεσε36.

                                                
34 HR 30.6.89, nr. 13 564, NJ 1990/652.

35 Στοιχεία της απόφασης: Cass. 1ere civ., 3 mars 1998, SA Les laboratoires Léo c. Scovazzo et a. [arrêt
n° 432 P]. Ο σύµβουλος M. Sargos είχε καλέσει το τµήµα του Αρείου Πάγου να εµπνευστεί από την
οδηγία όσον αφορά το άρθρο 6 αυτής.

36 Στοιχεία της απόφασης: Cass. 1ere civ., Cts. C. c/ Centre régional de transfusion sanguine de
Bordeaux [arrêt n° 736 P+B+R].



19

� (5) το θύµα πρέπει να αποδείξει ότι ζηµιώθηκε, ότι το προϊόν ήταν ελαττωµατικό και ότι
υπάρχει συνάφεια µεταξύ του ελαττώµατος του προϊόντος και των ζηµιών που προκλήθηκαν.
Η αρχή αυτή παραµένει ακόµη κι αν οι λεπτοµέρειες όσον αφορά την απόδειξη αποτελούν
αντικείµενο επανεξέτασης (βλ. παρακάτω «βάρος απόδειξης»). Ο «ελαττωµατικός»
χαρακτήρας ενός προϊόντος ορίζεται από την έλλειψη ασφάλειας την οποία το ευρύ κοινό
µπορεί νόµιµα να αναµένει, δεδοµένων των περιστάσεων του προϊόντος και της στιγµής37. Σε
περίπτωση πολλών υπεύθυνων παραγωγών, η ευθύνη τους παραµένει (6) εις ολόκληρον
(επιτρέπεται δηλαδή στον ζηµιωθέντα να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε από τους υπεύθυνους
χωρίς τούτο να επηρεάζει το δικαίωµά τους για προσφυγή). Τούτο απαλλάσσει τον
ζηµιωθέντα από την υποχρέωση να απευθυνθεί σε όλους τους συνυπεύθυνους προκειµένου
να αποζηµιωθεί πλήρως.

8. Συµφωνείτε ότι οι έξι παραπάνω αρχές αποτελούν κεκτηµένο που πρέπει να διατηρηθεί
προκειµένου να µη διαταραχθεί η εσωτερική ισορροπία της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ;

3.2         Κατευθύνσεις για την ενδεχόµενη µελλοντική µεταρρύθµιση

Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών είναι απαραίτητη για την επιτυχία των επιχειρήσεων και,
συνεπώς, την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα µέτρα που αποσκοπούν στην
ενίσχυση της εµπιστοσύνης αυτής είναι ουσιώδους σηµασίας για την ευηµερία των παραγωγών
και οι ενδεχόµενες συµπληρωµατικές δαπάνες που τους επιβάλλονται αντισταθµίζονται εν γένει
από το γενικότερο όφελος που αντλούν, από τη µεγαλύτερη δηλαδή εµπιστοσύνη των
καταναλωτών στην αγορά. Η Επιτροπή, κατά την εφαρµογή του προγράµµατος δράσης της για
την πολιτική υπέρ του καταναλωτή38, ενεργεί µε στόχο την ενίσχυση της εµπιστοσύνης αυτής.
Υπό την προοπτική αυτή, επιθυµεί να διασφαλίσει ότι η οδηγία 85/374/ΕΟΚ διαθέτει την
απαραίτητη αποτελεσµατικότητα ώστε να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Εάν η
ανάλυση της εφαρµογής της οδηγίας δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, θα προτείνει τις
απαραίτητες βελτιώσεις.

Ήδη οι πολιτικώς αρµόδιοι, οι οικονοµικοί φορείς και οι επαγγελµατίες επεσήµαναν ότι πολλές
πτυχές της οδηγίας αξίζουν ειδική ανάλυση εν όψει ενδεχόµενης µεταρρύθµισης:

Βάρος απόδειξης

Χωρίς να επηρεάζεται η αρχή βάσει της οποίας ο ζηµιωθείς φέρει το βάρος της απόδειξης,
πρέπει να εξεταστούν οι λεπτοµέρειες πρακτικής εφαρµογής του βάρους της απόδειξης. Το
γεγονός ότι ο ζηµιωθείς υπέστη ατύχηµα δεν επαρκεί για να υπάρξει αστική ευθύνη του
παραγωγού σύµφωνα µε την οδηγία. Ο ζηµιωθείς πρέπει να αποδείξει ότι η ζηµία είναι
αποτέλεσµα ενός ελαττώµατος του προϊόντος. Το βάρος της απόδειξης µπορεί να είναι
δυσβάστακτο όταν η απόδειξη αποδεικνύεται πολύπλοκη από τεχνικής πλευράς ή/και
οικονοµικά επαχθές λόγω των απαραίτητων δαπανών για πραγµατογνωµοσύνη. Η οδηγία δεν
ορίζει ένα επίπεδο απόδειξης το οποίο πρέπει να επιτευχθεί ώστε να γίνει δεκτή η σχετική
καταγγελία. Το δυσκολότερο για τον ζηµιωθέντα είναι πάντα να πείσει τον παραγωγό (ή το
                                                
37 Η οδηγία δεν συµµερίζεται το κριτήριο της απαίτησης του εύλογου εναλλακτικού σχεδιασµού

(« reasonable alternative design (RAD) requirement ») για τον προσδιορισµό του σχεδιαστικού
ελαττώµατος. Το κριτήριο αυτό προβλέπεται στην τελευταία έκδοση του αµερικανικού «Restatement»
και σηµαίνει ότι ένα προϊόν είναι ελαττωµατικό εάν οι κίνδυνοι µπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εάν ο
παραγωγός είχε σχεδιάσει διαφορετικά το προϊόν του. Ο ζηµιωθείς έχει το βάρος της απόδειξης ότι
υπήρχε ένας τέτοιος εναλλακτικός σχεδιασµός.

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Πρόγραµµα δράσης για την πολιτική υπέρ του καταναλωτή
1999-2001», (COM(98)696 της 1.12.98.)
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δικαστή σε περίπτωση ένδικης διαφοράς) για την ύπαρξη ελαττώµατος στο προϊόν και για τη
συνάφεια µεταξύ του ελαττώµατος αυτού και των ζηµιών που υπέστη· βέβαια, υπάρχει κατά
κανόνα ασυµµετρία µεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφόρηση (ο
παραγωγός µπορεί να ανακαλύψει ευκολότερα από τον ζηµιωθέντα το πώς δηµιουργήθηκε το
πρόβληµα επειδή κατέχει καλά τη διαδικασία παραγωγής). Στο πλαίσιο αυτό, η διευκόλυνση της
απόδειξης αποδεικνύεται τρόπος βελτίωσης της κατάστασης του ζηµιωθέντος, ιδίως όταν είναι
δύσκολο να βρεθεί το τι προκάλεσε αρχικά τη ζηµιά. Οι εγγενείς προς την απόδειξη. δυσκολίες
(προέλευση του προϊόντος, ελάττωµα, συνάφεια) αυξάνονται όταν πρόκειται για προϊόντα που
έχουν χωνευθεί ή καταστραφεί (π.χ. τρόφιµα, φάρµακα).

Εν προκειµένω προσφέρονται διάφορες εναλλακτικές λύσεις:

1) Θέσπιση τεκµηρίου συνάφειας, όταν ο ζηµιωθείς αποδεικνύει τη ζηµιά και το ελάττωµα,
ή τεκµηρίου ελαττώµατος, όταν ο ζηµιωθείς αποδεικνύει την ύπαρξη ζηµίας που οφείλεται σε
ένα προϊόν.

Στην πρώτη απόφαση βελγικού δικαστηρίου βάσει της οδηγίας, ο δικαστής θεώρησε ότι η έκρηξη µιας φιάλης
αεριούχου ποτού αποτελεί όντως εκδήλωση αφύσικου χαρακτηριστικού του προϊόντος που δεν τηρεί τις
προδιαγραφές ασφάλειας τις οποίες ο καταναλωτής µπορεί κανονικά να αναµένει. Το ελάττωµα µπορεί να
συναχθεί από την αφύσικη συµπεριφορά του προϊόντος, ο δε ζηµιωθείς φέρει εν προκειµένω το βάρος της
απόδειξης. Ο παραγωγός πρέπει να λάβει υπόψη τις συνθήκες χρήσης που προϊόντος που είναι δυνατόν να
προβλεφθούν. Έτσι, στην περίπτωση ποτού που προορίζεται να καταναλωθεί σε χαµηλή θερµοκρασία σε
οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, ο παραγωγός πρέπει να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις των διακυµάνσεων της
θερµοκρασίας στη δοµή του γυαλιού39.

Κατά τη συζήτηση για την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ στις γεωργικές πρώτες
ύλες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε τελικά να µην υποστηρίξει την πρόταση της αρµόδιας επιτροπής
του σύµφωνα µε την οποία έπρεπε να θεσπιστεί τεκµήριο σε περίπτωση «τυπικής εξελικτικής διαδικασίας»
όσον αφορά την εµφάνιση της ζηµίας40.

2) Προσδιορισµός του απαραίτητου βαθµού ή επιπέδου απόδειξης των τριών στοιχείων
που απαιτούνται από το άρθρο 4 της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ (ζηµία, ελάττωµα, συνάφεια). Το
ζήτηµα δεν είναι να περιληφθεί στην οδηγία τεκµήριο απόδειξης, αλλά να προσδιοριστεί ότι ο
ζηµιωθείς πρέπει να αποδείξει τα τρία αυτά στοιχεία µε µεγαλύτερη πιθανότητα χωρίς να
απαιτείται υψηλό επίπεδο (π.χ. αρκεί η πιθανότητα να υπερβαίνει το 60%). Εν τούτοις, η
εναλλακτική λύση αυτή αποδεικνύεται πολύπλοκη στην πράξη.

Κατά τη συζήτηση για την επέκταση της οδηγίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης της αρµόδιας
επιτροπής του, είχε εξετάσει τη δυνατότητα να προβλεφθεί ότι αρκεί η συνάφεια να είναι «επαρκώς πιθανή».
Εν τούτοις, το Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση αυτή41.

3) Επιβολή υποχρέωσης στον παραγωγό να παράσχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και
πληροφορίες ώστε ο ζηµιωθείς να µπορεί να χρησιµοποιήσει συγκεκριµένα στοιχεία για να
αποδείξει την περίπτωσή του.

4) Προκειµένου να διευκολυνθεί το βάρος της απόδειξης για τον ζηµιωθέντα, επιβάρυνση
του παραγωγού µε τα έξοδα πραγµατογνωµοσύνης υπό ορισµένες προϋποθέσεις: π.χ., το θύµα
θα µπορούσε να ζητήσει από το δικαστή να προκαταβάλει ο παραγωγός τα απαραίτητα έξοδα
για τις ενέργειες που απαιτούνται για την απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι ο ζηµιωθείς θα
καταβάλει τα έξοδα (συν ενδεχόµενους τόκους) σε περίπτωση αποτυχίας.
                                                
39 Στοιχεία της υπόθεσης: Aff. Riboux c. S.A. Schweppes Belgium, 21.11.96, Civ. Namur, 5e. ch.

40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έκθεση της επιτροπής περιβάλλοντος, δηµόσιας υγείας και προστασίας του
καταναλωτή, (έκθεση ROTH-BEHRENDT, έγγρ. A4-0326/98:
www.europarl.eu.int/plenary/fr/default.htm), τροπολογία 3.

41 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκθεση ROTH-BEHRENDT, τροπολογία 12.
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Στην Ιταλία υπάρχει παράδειγµα που προσεγγίζει τη δυνατότητα αυτή. Το άρθρο 8.3 του διατάγµατος του
1988, µε το οποίο µεταφέρεται η οδηγία 85/374/ΕΟΚ στο ιταλικό δίκαιο, εξουσιοδοτεί το δικαστή να διατάξει
τον παραγωγό να προκαταβάλει τα έξοδα πραγµατογνωµοσύνης εάν κατά τα φαινόµενα η ζηµία προκλήθηκε
από ελάττωµα του προϊόντος.

9. Πιστεύετε ότι η εµπειρία από την εφαρµογή της οδηγίας δικαιολογεί την τροποποίησή της
προκειµένου να διευκολυνθεί το βάρος της απόδειξης; Πώς;

Ένα ειδικό πρόβληµα όσον αφορά το βάρος της απόδειξης, είναι το ζήτηµα της απόδειξης ότι ο
συγκεκριµένος παραγωγός όντως κατασκεύασε το προϊόν σε περίπτωση που το ίδιο προϊόν
κατασκευάζεται από πολλούς παραγωγούς (π.χ. ένα φάρµακο που παρασκευάζεται βάσει αδείας
από διάφορα εργαστήρια). Πράγµατι, σε ορισµένες περιπτώσεις, ο ζηµιωθείς είναι σε θέση να
αποδείξει τη ζηµία του, τον ελαττωµατικό χαρακτήρα του προϊόντος και τη συνάφεια, εν τούτοις
δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τον παραγωγό του συγκεκριµένου προϊόντος που προκάλεσε τη
ζηµία. Σύµφωνα µε την οδηγία, στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής δεν έχει καµία δυνατότητα
προσφυγής.

Μια λύση στο πρόβληµα αυτό, η οποία δεν προβλέπεται από την οδηγία, θα ήταν η προσφυγή
στην αρχή της «ευθύνης του µεριδίου της αγοράς» («market share liability») που απαντά στο
αµερικανικό δίκαιο (βλ. την υπόθεση DES στις Κάτω Χώρες)42. Η αµερικανική θεωρία της
ευθύνης για το µερίδιο της αγοράς («Market Share Liability») χρησιµοποιείται κυρίως σε
ζητήµατα ευθύνης λόγω φαρµάκων. Απαιτεί µόνο από τον ενάγοντα να αποδείξει τη συνάφεια
µεταξύ της ζηµίας και του προϊόντος χωρίς να ονοµάσει τον κατασκευαστή. Αρκεί η επιχείρηση
να επωφελείται από τα κέρδη της πώλησης του προϊόντος αυτού για να θεωρηθεί υπεύθυνη. Ο
ενάγων έχει λοιπόν τη δυνατότητα να στραφεί κατά περισσοτέρων του ενός βιοµηχάνων λόγω
των δεσµών τους µε το συγκεκριµένο προϊόν. Μπορεί να ζητήσει το σύνολο της αποζηµίωσης
από τον πιο φερέγγυο εναγόµενο, ανεξάρτητα από το βαθµό ευθύνης του. Ο εν λόγω εναγόµενος
µπορεί στη συνέχεια να στραφεί κατά των ανταγωνιστών του. Το ποσό της αποζηµίωσης θα
επιβαρύνει στην περίπτωση αυτή το σύνολο των κατασκευαστών ανάλογο µε το µερίδιο αγοράς
τους.

10.Η θεωρία περί ευθύνης του µεριδίου της αγοράς θα ήταν εφικτή στην Ευρώπη γι' αυτήν την
κατηγορία περιπτώσεων;

Κίνδυνοι ανάπτυξης

Η τεχνολογική καινοτοµία οδήγησε σε διαδικασίες σχεδιασµού και παρασκευής ολοένα και
πολυπλοκότερων προϊόντων, οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των οποίων δεν µπορούν να
προβλεφθούν µε ακρίβεια. Η έλλειψη αυτή βεβαιότητας, λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης
της τεχνολογίας, δηµιουργεί «κινδύνους ανάπτυξης»: πρόκειται για ένα από τα πιο επίµαχα
ζητήµατα του διαλόγου για την ευθύνη του παραγωγού.

Είναι σκόπιµο να προσδιοριστεί η εµβέλεια του ζητήµατος των «κινδύνων ανάπτυξης»: δυνάµει
του άρθρου 7, σηµείο ε) της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ, ο παραγωγός ελαττωµατικού προϊόντος δεν
ευθύνεται εάν αποδείξει ότι όταν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία το επίπεδο επιστηµονικών και
τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε να διαπιστωθεί η ύπαρξη του ελαττώµατος. Προκειµένου ο
ζηµιωθείς να προβάλει το σχετικό επιχείρηµα έναντι του παραγωγού, οι γνώσεις που

                                                
42 HR, 9.10.92, nr. 14 667, NJ 1994/535. Η υπόθεση αυτή αποτελεί συνέχεια της νοµικής µάχης που

δόθηκε στις ΗΠΑ, κυρίως στην Καλιφόρνια (Sindell v. Abott Laboratories, 607 P. 2ed 924 (Cal.), cert.
denied, 449 US. 912 (1980)) µε αντικείµενο το φάρµακο Diethylstilbestrol (µια γυναικεία ορµόνη για
την καταπολέµηση των αµβλώσεων, πηγή καρκίνου για τα παιδιά των γυναικών που το
κατανάλωσαν). Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Καλιφόρνιας αποφάσισε ότι όλοι οι παραγωγοί που
διέθεσαν στην αγορά το προϊόν µε το σήµα αυτό είναι υπεύθυνοι ανάλογα µε το µερίδιο αγοράς τους
και τούτο προκειµένου να αποφευχθεί η δυσκολία εντοπισµού της προέλευσης του προϊόντος.
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απαιτούνται πρέπει να ήταν προσιτές κατά τη στιγµή της θέσης σε κυκλοφορία του προϊόντος43.
Μια πρώτη αξιολόγηση της πρακτικής εφαρµογής της περίπτωσης αυτής µη ευθύνης του
παραγωγού δείχνει ότι δεν είναι τόσο εύκολο να αποδειχθεί ότι το ελάττωµα δεν ήταν δυνατόν
να εντοπιστεί λόγω των υφιστάµενων γνώσεων τη στιγµή της θέσης σε κυκλοφορία.

Το 1995, το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Γερµανίας (Bundesgerichtshof) εξέδωσε την πρώτη απόφασή του βάσει
της οδηγίας θεωρώντας ότι η απαλλαγή από την ευθύνη του άρθρου 7 σηµείο ε) της οδηγίας δεν εφαρµόζεται
στα κατασκευαστικά ελαττώµατα (αποκλειστικά στα ελαττώµατα σχεδιασµού)44. Η υπόθεση αφορούσε την
έκρηξη ανακυκλωµένης φιάλης µεταλλικού νερού. Η κατάσταση των γνώσεων επέτρεπε να γνωρίζει κανείς ότι
ο τύπος αυτός φιάλης περιείχε µικροσκοπικές ρωγµές που προκαλούσαν εκρήξεις. Το γερµανικό δικαστήριο
θεώρησε ότι µια φιάλη µε µια τέτοια ρωγµή είχε κατασκευαστικό ελάττωµα για το οποίο ήταν υπεύθυνος ο
παραγωγός. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Αυστρίας (Oberste Gerichtshof) αποφάνθηκε και αυτό για τους
«κινδύνους ανάπτυξης»45.

Στη βελγική υπόθεση που παρατέθηκε προηγουµένως, ο κατασκευαστής δεν είχε αποδείξει ούτε την αφύσικη
χρήση της φιάλης ούτε κάτι άλλο από τα στοιχεία που προβλέπονταν στο άρθρο 7 της οδηγίας. Ειδικότερα, ο
δικαστής θεώρησε ότι η εναγόµενη εταιρεία, ανεξάρτητα από τους ποιοτικούς ελέγχους που δηλώνει ότι
διενήργησε, δεν προσκοµίζει απόδειξη της «απόλυτης αδυναµίας» να εντοπιστεί η ύπαρξη του ελαττώµατος
που προκάλεσε τη ζηµία.

Η απαλλαγή σε περίπτωση «κινδύνων ανάπτυξης» ήταν στο επίκεντρο των κοινοβουλευτικών συζητήσεων στη
Γαλλία σχετικά µε τη µεταφορά της οδηγίας από το 1990. Στις 9 Ιουλίου 1996, στις «υποθέσεις του
µολυσµένου αίµατος»46, ο Άρειος Πάγος είχε αποφασίσει επί του ζητήµατος της εφαρµογής της απαλλαγής
αυτής πριν από τη µεταφορά της οδηγίας. Ο Άρειος Πάγος επεσήµανε ότι το κέντρο αιµοδοσίας είναι
υποχρεωµένο να παραδίδει προϊόντα χωρίς ελαττώµατα, χωρίς δυνατότητα απαλλαγής από την ευθύνη πέρα
από "εξωτερική αιτία"· επεσήµανε επίσης ότι το εσωτερικό ελάττωµα του προϊόντος, ακόµα κι αν δεν είναι
δυνατόν να εντοπισθεί, δεν αποτελεί "εξωτερική αιτία" για τον οργανισµό που προµήθευσε το προϊόν. Ο
προµηθευτής προσπάθησε να επωφεληθεί της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 7. ε), προκειµένου να
πετύχει τη µη εφαρµογή της γενικής αρχής, τούτο δε παρά την έλλειψη µεταφοράς της οδηγίας στο γαλλικό
δίκαιο. Ο Άρειος Πάγος απάντησε ότι, ακόµα κι αν ο δικαστής είναι υποχρεωµένος να ερµηνεύει το εθνικό
δίκαιο υπό το φως του κειµένου και του σκοπούς που εξυπηρετεί η οδηγία, τούτο γίνεται υπό την προϋπόθεση
ότι η οδηγία είναι υποχρεωτική για το κράτος µέλος και δεν του αφήνει ευχέρεια επιλογής όσον αφορά την
προσαρµογή του εθνικού δικαίου στο κοινοτικό δίκαιο. Ο Άρειος Πάγος θεώρησε εν προκειµένω ότι η
συγκεκριµένη οδηγία δεν καθιερώνει κάποια υποχρέωση, εφόσον το άρθρο 15.1.β. αφήνει στα κράτη µέλη την
ευχέρεια να καθιερώσουν ή να µην καθιερώσουν την απαλλαγή για τους κινδύνους ανάπτυξης. Μετά την
ψήφιση του νόµου 98-389, το νέο άρθρο 1386-12 του γαλλικού αστικού κώδικα επιβεβαιώνει την παραπάνω
νοµολογία και δεν προβλέπει τη δυνατότητα απαλλαγής της ευθύνης του παραγωγού προϊόντων που
προέρχονται από το ανθρώπινο σώµα σε περίπτωση κινδύνου ανάπτυξης47.

Το 1985, ο ευρωπαίος νοµοθέτης έδωσε προσωρινή λύση στο πρόβληµα: η απαλλαγή ήταν
δυνατή για περίοδο 10 ετών, τα δε κράτη µέλη είχαν την ευχέρεια να την καταργήσουν
µονοµερώς. Σύµφωνα µε το άρθρο 15, παράγραφος 3, της οδηγίας, η Επιτροπή αξιολογεί, µετά
το τέλος της µεταβατικής περιόδου, εάν ο παραγωγός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος σε
περίπτωση «κινδύνων ανάπτυξης».

                                                
43 Επιτροπή κατά Ηνωµένου Βασιλείου, C-300/95, απόφαση της 30.5.97, Συλλογή νοµολογίας 1997, σ. I-

2649, σκέψη 29.

44 Στοιχεία της απόφασης: BGH, 9.5.95, VI ZR 158/94· δηµοσίευση στο περιοδικό: NJW 1995, 2162.

45 Στοιχεία των αποφάσεων: OGH, 20.6.91, 6 Ob 568/91 (αρµόδιο δικαστήριο)· OGH, 30.6.92, 7 06
581/92, ecolex 1992, 842 (έκρηξη φιαλών Coca-Cola)· OGH en ecolex 1992, 842 (ευθύνη του
διανοµέα)· OGH, 11.11.92, 1 06 644/92 (άνυδρη άσβεστος)· OGH, ecolex 1994, 384 (ζηµίες στο
τελικό προϊόν από ένα συστατικό)· OGH, JBl 1995, 592 (ευθύνη του εισαγωγέα)· OGH, JBl 1996, 188
(«κίνδυνοι ανάπτυξης»)

46 Στοιχεία της απόφασης: Cass. 1ere civ., Cts X… c. GAN Incendie accidents et autres, [arrêt n° 1395
P].

47 Άρθρο 13, του νόµου 98-389 της 19ης Μαΐου.
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Ο επίµαχος χαρακτήρας του ζητήµατος έγινε σαφής κατά τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις για
την επέκταση της οδηγίας στον πρωτογενή γεωργικό τοµέα. Η µεγάλη πλειονότητα των
ευρωβουλευτών δεν ήταν υπέρ της κατάργησης της απαλλαγής ελλείψει αξιολόγησης του
αντίκτυπού της. Οι δύο τροπολογίες για την τροποποίηση του καθεστώτος των «κινδύνων
ανάπτυξης» δεν υποστηρίχθηκαν από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου48. Ήδη το 1979, κατά
την εξέταση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής (η οποία δεν περιείχε τον αποκλεισµό αυτό)
υπήρχε διχογνωµία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το εν λόγω ζήτηµα. Παρόλο που το ΕΚ
πρότεινε τον αποκλεισµό των κινδύνων αυτών, είχε προτείνει επίσης να εξεταστεί, µετά από µια
µεταβατική περίοδο, η σκοπιµότητα της µεταφοράς - συνολικά ή εν µέρει, εν γένει ή για
ορισµένους µόνο κινδύνους - η ευθύνη του παραγωγού σε ένα ειδικό ταµείο εγγυήσεων,
προκειµένου να διασφαλισθούν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί από την κατηγορία
αυτή κινδύνων49.

Το ζήτηµα είναι να γνωρίζουµε κατά πόσον η κατάργηση της ρήτρας απαλλαγής του άρθρου 7,
σηµείο ε) της οδηγίας θα είχε πολύ βλαβερές συνέπειες για τη βιοµηχανία ή/και τον
ασφαλιστικό κλάδο. Για το λόγο αυτό, η εµπειρία των χωρών όπου η απαλλαγή αυτή δεν
προβλέπεται (Λουξεµβούργο, Φινλανδία, Ισπανία όσον αφορά τα προϊόντα διατροφής και τα
φάρµακα, Γερµανία στο φαρµακευτικό τοµέα και Γαλλία όσον αφορά τα προϊόντα που
προέρχονται από το ανθρώπινο σώµα και τα προϊόντα που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από το
Μάιο του 1998) θα βοηθούσε στο να αξιολογηθεί εάν και πώς η ευθύνη για τους κινδύνους
ανάπτυξης συνεπάγεται ανυπέρβλητες συνέπειες για τους παραγωγούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
κατάργηση της ρήτρας αυτής απαλλαγής θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα όσον
αφορά την ασφαλισιµότητα των κινδύνων αυτών, λόγω έλλειψης κριτηρίων που θα προβλέπουν
την πιθανότητα ενός κινδύνου του οποίου αγνοείται η ύπαρξη κατά τη θέση σε κυκλοφορία του
προϊόντος50. Εν τούτοις, εάν ένας κίνδυνος είναι αρκετά ισχυρός για να καλυφθεί από τον
ασφαλιστή, τούτο δεν σηµαίνει ότι είναι και ανυπέρβλητος για τον καταναλωτή;

∆εδοµένου ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι η ευθύνη για «κινδύνους ανάπτυξης» είναι ανυπέρβλητη για τους παραγωγούς,
καλεί τους οικονοµικούς φορείς να παράσχουν ακριβή στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή της
απαλλαγής, προκειµένου να αξιολογηθεί αντικειµενικά (1) εάν η κατάργηση της απαλλαγής θα
αποθάρρυνε τους παραγωγούς να καινοτοµήσουν, ιδίως στους πιο ευαίσθητους όσον αφορά την
καινοτοµία κλάδους (π.χ. φαρµακοβιοµηχανία) και (2) εάν η ασφαλισιµότητα της κατηγορίας
αυτής κινδύνων θα εξακολουθούσε να είναι δυνατή από απόψεως αγοράς ασφαλιστικών
υπηρεσιών.

11.∆ιαθέτετε στοιχεία για την πραγµατική εφαρµογή της ρήτρας απαλλαγής σε περίπτωση
"κινδύνων ανάπτυξης" (άρθρο 7, σηµείο ε της οδηγίας);

�Έχετε στοιχεία για τις ειδικές συµπληρωµατικές δαπάνες που επιβαρύνουν τις βιοµηχανίες
των χωρών όπου ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για τους κινδύνους ανάπτυξης;

                                                
48 Γνωµοδότηση της 5.11.98 (ΕΕ C 359, της 23.11.98)

49 Γνωµοδότηση της 26.4.79 (ΕΕ C 127 της 21.5.79).

50 Εν προκειµένου, ο αναπληρωτής γενικός γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλιστικών
Εταιρειών είχε δηλώσει το 1996 τα εξής: «Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η
ασφαλισιµότητα του κινδύνου ανάπτυξης δηµιουργεί σηµαντικό πρόβληµα και ότι, εάν ο ευρωπαίος
νοµοθέτης, θέλοντας να τελειοποιήσει την εναρµόνιση των προϊόντων αστικής ευθύνης, απαγόρευε
την απαλλαγή λόγω του κινδύνου αυτού, τούτο θα επέφερε σίγουρα ξαφνική και µεγάλη αναστάτωση
στις σχέσεις µεταξύ των παραγωγών και των ασφαλιστών τους» (LEGRAND, B : « L’impact de la
directive sur l’industrie des assurances », La directive 85/374/CEE relative à la responsabilité της fait
des produits : dix ans après, Louvain-la neuve, 1996.).
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�Εκτιµάτε ότι ο παραγωγός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος σε περίπτωση «κινδύνων
ανάπτυξης»;

�Οι ζηµίες που προκαλούνται από τους κινδύνους ανάπτυξης θα πρέπει να επιβαρύνουν την
κοινωνία στο σύνολό της (µέσω ταµείου αποζηµίωσης που θα χρηµατοδοτείται από το
δηµόσιο) ή/και από τον συγκεκριµένο κλάδο παραγωγών (µέσω ταµείου στο οποίο θα
κληθούν να συµµετάσχουν τα µέλη του εν λόγω κλάδου);

Οικονοµικά όρια

Βάσει της ισχύουσας οδηγίας η ευθύνη του παραγωγού δεν είναι οικονοµικά απεριόριστη. Το
άρθρο 9 επιτρέπει στον παραγωγό να µην αποζηµιώσει όσους υπέστησαν ζηµιές κάτω των 500
Ecu.  Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ αναφέρεται ρητά στο Ecu ως ιστορική τιµή51. Στο πλαίσιο της
ισχύουσας οδηγίας, και αντίθετα µε την γνώµη ορισµένων κρατών µελών52, η Επιτροπή εκτιµά
ότι το όριο αυτό δεν είναι προαιρετικό. Αντίθετα, το άρθρο 16 προβλέπει τη δυνατότητα (και όχι
την υποχρέωση) να επιβληθεί ανώτατο όριο ευθύνης του παραγωγού για τις ζηµίες που
προκαλούνται στα φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση ατυχηµάτων οφειλόµενων σε πανοµοιότυπα
αντικείµενα µε το ίδιο ελάττωµα. Το όριο αυτό ορίζεται σε 70 εκατ. Ecu (ποσό που είναι
δύσκολο να επιτευχθεί στην πράξη) µπορεί όµως να είναι και ανώτερο. Μόνο η Γερµανία, η
Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν προβλέψει τον περιορισµό αυτό.

Όσον αφορά το κατώτατο όριο, ο νοµοθέτης του 1985 το δικαιολόγησε ως απαραίτητο
προκειµένου να αποφευχθεί η καταχρηστική άσκηση αγωγών κατά των παραγωγών δυνάµει της
οδηγίας, περιορίζοντας το πεδίο εφαρµογής της στις υλικές ζηµίες που υπερβαίνουν ένα
συγκεκριµένο ποσό. Η αιτιολογία αυτή θα έπρεπε να αναθεωρηθεί εάν από την µέχρι τώρα
εµπειρία δεν συνάγεται ότι η κατάργηση της σχετικής ρήτρας θα οδηγήσει σε γεωµετρική
αύξηση των αγωγών κατά των παραγωγών, λαµβανοµένων υπόψη εν προκειµένω των
συµφερόντων των ΜΜΕ. Αντίθετα, το όριο του άρθρου 16 αποτελεί µεταβατική και εξαιρετική
λύση, διότι η απεριόριστη ευθύνη επρόκειτο να αναθεωρηθεί, µετά από µεταβατική περίοδο 10
ετών (βλ. άρθρο 16.2 της οδηγίας). Τούτο εξηγεί το γεγονός ότι το όριο αυτό δεν καθιερώθηκε
στην πλειονότητα των κρατών µελών.

Στην γνωµοδότησή της για την επέκταση της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ στον πρωτογενή γεωργικό
τοµέα, το Κοινοβούλιο είχε αρχικά υποστηρίξει την ιδέα κατάργησης του κατώτατου ορίου των
500 ευρώ και αύξηση της δυνατότητας ορίου µέχρι του ποσού των 140 εκατ. ευρώ. Το ζήτηµα
είναι εάν η ύπαρξη οικονοµικών ορίων δικαιολογείται απόλυτα, ιδίως όσον αφορά το όριο του
άρθρου 16 (µόνο τρία κράτη µέλη το έχουν υιοθετήσει).

12.∆ιαθέτετε στοιχεία για το ποσοστό των υλικών ζηµιών κάτω των 500 ευρώ;

�Θα καταργούσατε το κατώτατο όριο των 500 ευρώ ή/και το ανώτατο προαιρετικό όριο των
70 εκατ. ευρώ;

�Εάν επιλέξατε την ευθύνη του παραγωγού σε περίπτωση κινδύνων ανάπτυξης (ερώτηση 11),
εκτιµάτε ότι είναι δικαιολογηµένη η διατήρηση του προαιρετικού ορίου για την κατηγορία
αυτή κινδύνων;

Προθεσµίες παραγραφής της ευθύνης

                                                
51 ∆εν αναφερόµαστε στο ευρώ αλλά στο Ecu, διότι πρόκειται για µια ιστορική τιµή πριν από το 1999: η

ισοτιµία του Ecu σε εθνικά νοµίσµατα προσδιορίστηκε στις 25.07.85 (βλ. άρθρο 18, οδηγία
85/374/ΕΟΚ).

52 ∆εν προβλέπεται κανένα όριο στο δίκαιο της Γαλλίας και της Ελλάδας.
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Η ευθύνη του παραγωγού δεν είναι χρονικά απεριόριστη. ∆υνάµει των άρθρων 10 και 11 της
οδηγίας, δέκα έτη (προθεσµία παραγραφής της ευθύνης) µετά τη θέση σε κυκλοφορία ενός
προϊόντος, ο παραγωγός δεν είναι πλέον υπεύθυνος, υπό την επιφύλαξη εκκρεµούς καταγγελίας
ή αγωγής. Κατά την περίοδο αυτή των δέκα ετών, εάν κάποιος υπέστη ζηµίες λόγω
ελαττωµατικού προϊόντος, πρέπει να ζητήσει αποζηµίωση πριν από τη λήξη του τρίτου έτους
από την ηµεροµηνία που διαπίστωσε ή όφειλε να διαπιστώσει τη ζηµία, το ελάττωµα και την
ταυτότητα του παραγωγού (προθεσµία παραγραφής της αγωγής). Ο χρονικός περιορισµός της
ευθύνης δικαιολογείται κυρίως για λόγους ισονοµίας: η αντικειµενική ευθύνη συνεπάγεται για
τον παραγωγό πιο δυσβάστακτο βάρος σε σχέση µε τα παραδοσιακά καθεστώτα συµβατικής και
εξωσυµβατικής ευθύνης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιο ισορροπία µέσω του χρονικού
περιορισµού, προκειµένου να µην αποθαρρυνθεί η τεχνολογική καινοτοµία και να καταστεί
προσιτή η κάλυψη από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η προθεσµία παραγραφής της αγωγής δεν γίνεται πάντα κατανοητή κατά την πρακτική εφαρµογή της.
Στις 21 Ιουνίου 1996, το αστικό τµήµα του Ανώτατου ∆ικαστηρίου της Ισπανίας έκρινε µια υπόθεση που
αφορούσε την αποζηµίωση ενός υπαλλήλου συνεργείου αυτοκινήτων, το δάχτυλο του οποίου είχε
ακρωτηριαστεί λόγω χρήσης ελαττωµατικού αγγλικού κλειδιού· το δικαστήριο έκρινε ότι η νοµολογία
δεν είχε οριζόντιο αποτέλεσµα µεταξύ των ιδιωτών σύµφωνα µε την κοινοτική νοµολογία Faccini Dori
και, συνεπώς, δεν εφαρµοζόταν στο προϊόν που είχε τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την έναρξη ισχύος
του νόµου µεταφοράς. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι, ακόµη κι αν ο
νόµος του 1994 ήταν εφαρµοστέος ratione temporis, η αγωγή είχε παραγραφεί δεδοµένου ότι το
ατύχηµα είχε συµβεί τρία έτη µετά την αγορά του κλειδιού αυτού. Σύµφωνα όµως µε την οδηγία, η
περίοδος παραγραφής της αγωγής αρχίζει από τότε που ο ζηµιωθείς διαπίστωσε τη ζηµία, το ελάττωµα
και την ταυτότητα του παραγωγού και όχι από την ηµεροµηνία αγοράς του προϊόντος53.

Όσον αφορά την προθεσµία προσφυγής στη δικαιοσύνη (3 έτη) δεν υπάρχει a priori κανένας
λόγος που να συνηγορεί υπέρ της αναθεώρησης της προθεσµίας αυτής. Αντίθετα, αποδεικνύεται
ότι η προθεσµία ευθύνης των 10 ετών θα µπορούσε να είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των
ζηµιών που εµφανίζονται µετά τα 10 έτη (κάτι που υποστήριξε εξάλλου και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο προτείνοντας παράταση της προθεσµίας µέχρι τα 20 έτη σε περίπτωση «κρυφών
ελαττωµάτων»)54. Εν τούτοις, το ζήτηµα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω για να εξακριβωθεί αν
κάτι τέτοιο ισχύει. Από την άλλη, µια µεγαλύτερη προθεσµία ευθύνης συνεπάγεται πιο
σηµαντικό οικονοµικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις και τους ασφαλιστές τους. Εν πάση
περιπτώσει, αξίζει να σηµειωθεί ότι στο σηµείο αυτό υπάρχει απόκλιση µεταξύ της οδηγίας
85/374/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/59/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε τη
γενική ασφάλεια των προϊόντων55. Πράγµατι, στην πρώτη περίπτωση, η αστική ευθύνη του
παραγωγού σε περίπτωση ζηµιών που προκαλούνται από ελαττωµατικό προϊόν παύει µετά την
παρέλευση 10 ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο παραγωγός έθεσε το προϊόν σε
κυκλοφορία. Από την άλλη, η οδηγία 92/59/ΕΚ επιβάλλει στον παραγωγό υποχρέωση να θέτει
σε κυκλοφορία αποκλειστικά και µόνο ασφαλή προϊόντα. Η έννοια του ασφαλούς προϊόντος,
σύµφωνα µε την οδηγία 92/59/ΕΚ, περιλαµβάνει αναφορά στην προβλεπόµενη διάρκεια ζωής
του προϊόντος που, ασφαλώς, µπορεί και υπερβαίνει τα δέκα έτη.

                                                
53 Στοιχεία της υπόθεσης: TS Sala Civil, 21.6.96 (RJ 1996/6712). Η οδηγία αναφέρεται επίσης σε µια

απόφαση της 21.1.90 (RJ 1990-69) που αφορά την ευθύνη του διανοµέα λόγω ελαττωµατικού
ντουλαπιού µπάνιου (άρθρο 3.3)· απόφαση της 23.5.91 (RJ 1991-3784) που αφορούσε την ευθύνη
ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφαίνεται συνήθως σε σχέση µε τη
νοµοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή (νόµος 26/1984), η οποία ορίζει την ευθύνη κατά τη
χρήση και κατανάλωση ενός προϊόντος από τον καταναλωτή (απόφαση της 23.6.93, RJ 1993-5380).
Όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις εφαρµογής, οι δικαστές θα εφαρµόζουν το νόµο 22/94 της
6ης Ιουλίου (από τις 8 Ιουλίου 1994), αντί των άρθρων 25-28 του νόµου του 1984 (βλ. SAP
Tarragona, 18.07.98, αριθ. 347/1998).

54 Γνωµοδότηση της 5.11.98 (ΕΕ C 359, της 23.11.98).

55 ΕΕ L 228 της 11.8.92, σ. 24.
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13. Η προθεσµία των 10 ετών πρέπει να τροποποιηθεί  εν γένει ή ειδικά για ορισµένα προϊόντα
ή ορισµένους κλάδους;

�Η βιοµηχανία, ιδίως οι ΜΜΕ και οι ασφαλιστικές εταιρείες, θα µπορούσαν και θα όφειλαν να
αναλάβουν το κόστος µιας τέτοιας τροποποίησης;

Υποχρέωση ασφάλισης

Όπως επισηµάνθηκε ήδη, η οδηγία δεν επιβάλλει στον παραγωγό ένα τύπο οικονοµικής
κάλυψης και ιδίως την υποχρέωση να συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο για την ευθύνη το
οποίο να προβλέπει επαρκές ποσό για την κάλυψη των ενδεχόµενων ζηµιών λόγω
ελαττωµατικών προϊόντων. Προς στιγµήν, εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίσουν τις
προϋποθέσεις µιας τέτοιας υποχρέωσης, ελλείψει διατοµεακών συµφωνιών µεταξύ βιοµηχανίας
και ασφαλιστών (π.χ. στον τοµέα της φαρµακοβιοµηχανίας). Η εµπειρία των οικονοµικών
φορέων µπορεί να βοηθήσει την Κοινότητα να δικαιολογήσει εάν θα πρέπει να αναλάβει
πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση απαιτώντας από τους παραγωγούς οικονοµική
δέσµευση, υπό ατοµική ή συλλογική µορφή, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποζηµίωση των
ζηµιωθέντων, ιδίως σε περίπτωση ατυχηµάτων οφειλόµενων σε πανοµοιότυπα αντικείµενα µε το
ίδιο ελάττωµα (άρθρο 16 της οδηγίας).

Η σύναψη εθελοντικών διακανονισµών δεν είναι πάντα εύκολη. Στη ∆ανία η Κυβέρνηση προσπάθησε να
παρακινήσει τους φορείς της βιοµηχανίας φαρµακευτικών προϊόντων να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά
µε τη δηµιουργία ταµείου αποζηµίωσης παρόµοιου µε αυτό που υπάρχει στη Σουηδία και τη Φινλανδία.
∆εδοµένης της αδυναµίας να συναφθεί σύντοµα συµφωνία, το Κοινοβούλιο χρειάστηκε να εγκρίνει, το
1995, νόµο για την αποζηµίωση των ζηµιών που προκαλούν τα φάρµακα, ο οποίος επιτρέπει στον
καταναλωτή, ανεξάρτητα από απόδειξη υπαιτιότητας ή ευθύνης, να αποζηµιωθεί για τις σωµατικές βλάβες
που προκάλεσαν τα φάρµακα που παραδόθηκαν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 1995, προσφεύγοντας σε ένα
ταµείο που διαχειρίζεται η ένωση για την ασφάλιση των ασθενών, τη χρηµατοδότηση του οποίου
εξασφαλίζει η µείωση από 75% σε 74,7% και από 50% σε 49,8% των ποσοστών επιστροφής των εξόδων
για φάρµακα.

14. Γνωρίζετε περιπτώσεις κατά τις οποίες η έλλειψη ασφάλισης κατέστησε αδύνατη την
αποζηµίωση των ζηµιωθέντων;

� Πιστεύετε ότι πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση ασφάλισης στους παραγωγούς για την
κάλυψη των κινδύνων που ενδέχεται να προκαλέσει η παραγωγή τους ή, αντίθετα, ότι
πρέπει να προωθηθούν εθελοντικοί διακανονισµοί µεταξύ της βιοµηχανίας και του
ασφαλιστικού τοµέα;

Μεγαλύτερη διαφάνεια

Η έλλειψη διαφάνειας και ενηµέρωσης για τις υποθέσεις στις οποίες χρησιµοποιήθηκε το
καθεστώς ευθύνης της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ διαταράσσει τον έλεγχο της εφαρµογής της οδηγίας,
ιδίως όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο αποζηµιώθηκαν όντως οι ζηµιωθέντες (το επίπεδο των
αποζηµιώσεων, τη διάρκεια της καταγγελίας, τις δυσκολίες που είχαν να αποδείξουν την
περίπτωσή τους, κτλ.). Η οδηγία δεν προβλέπει κανένα µέσο µε το οποίο να καθίσταται πιο
διαφανής η εφαρµογή της πέρα από την τακτική αξιολόγηση στην οποία προβαίνει η ίδια η
Επιτροπή. Οι παραγωγοί δεν έχουν καµία υποχρέωση να διατηρήσουν τα στοιχεία για την
ύπαρξη καταγγελιών εναντίον τους. Οι εθνικές αρχές δεν έχουν ούτε αυτές την υποχρέωση
εποπτείας όσον αφορά τον αριθµό των περιπτώσεων που δηλώνονται.

Η οδηγία 92/59/ΕΟΚ σχετικά µε τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, δυνάµει της οποίας
οργανώνεται σύστηµα κοινοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών για την απόσυρση των µη
ασφαλών προϊόντων µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής, δεν επιτρέπει να καλυφθεί το
κενό αυτό. Παρά την υποχρέωση που επιβάλλεται στον παραγωγό, να ενηµερώνει δηλαδή τους
καταναλωτές για τους κινδύνους σχετικά µε τα προϊόντα και να αναλαµβάνει τις ενδεδειγµένες
ενέργειες, περιλαµβανοµένης, εάν χρειαστεί, της απόσυρσης ενός προϊόντος από την αγορά για
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να αποφευχθούν οι εν λόγω κίνδυνοι, η νοµοθεσία αυτή δεν επιβάλει υποχρέωση ειδικής
ενηµέρωσης για την πραγµατική εφαρµογή της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ.

∆εν είναι εύκολο να επιλυθεί το ζήτηµα αυτό, δεδοµένου του συµφέροντος των παραγωγών να
διατηρήσουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των σχετικών υποθέσεων. Εν τούτοις, είναι δυνατόν
να υπάρξουν µέσα για τη διάδοση των πληροφοριών αυτών. Η εµπειρία από τις Ηνωµένες
Πολιτείες δείχνει ότι τα στοιχεία σχετικά µε τις διαφορές που φτάνουν στα δικαστήρια για την
ευθύνη του παραγωγού δηµοσιοποιούνται ολοένα και περισσότερο χάρη σε δύο κατηγορίες
πρωτοβουλιών.

Αφενός, η ύπαρξη ερευνητικών προσπαθειών (« jury verdict reporters ») µε αντικείµενο την
έρευνα και τη διάδοση πληροφοριών για τον αριθµό των περιπτώσεων, το επίπεδο των
αποζηµιώσεων, τα προϊόντα και τους υπεύθυνους, τα δικαστήρια που εκδικάζουν την υπόθεση,
κτλ. Το είδος αυτό οικονοµικής πρωτοβουλίας είναι ευρύτατα εκτεταµένο χάρη στη χρήση του
∆ιαδικτύου.

Η εµπορική αυτή δραστηριότητα διευκολύνει την έρευνα στην οποία προβαίνουν οι δικηγόροι των αντιδίκων
µε τη διανοµή π.χ. αποσπασµάτων των πλέον πρόσφατων αποφάσεων σε ένα συγκεκριµένο τοµέα ή µε τη
συγκέντρωση ανά κατηγορίες των ειδών αποζηµιώσεων που καταβάλλονται. Η National Association of State
Jury Verdict Publishers είναι η οργάνωση στην οποία συµµετέχουν οι αµερικανοί εκδότες που συλλέγουν
πληροφορίες απευθείας από τους δικηγόρους που συµµετέχουν στις υποθέσεις. Μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών
διατίθεται σε όποιον το ζητήσει (αναζήτηση περιπτώσεων ανά κατηγορία προϊόντων ή ζηµιών, πρόσφατες
υποθέσεις, κατάλογοι εµπειρογνωµόνων, συλλογή περιπτώσεων που επιλύθηκαν µε φιλικό διακανονισµό,
στατιστικές αναλύσεις, κτλ.)56

Αφετέρου, ο νοµοθέτης επέβαλε στους παραγωγούς την υποχρέωση να δηµοσιοποιούν και να
ανακοινώνουν στην "Επιτροπή των Καταναλωτών για την Ασφάλεια των Προϊόντων"
(Consumer Product Safety Commission) τις περιπτώσεις που αφορούν ελαττωµατικό προϊόν.
Πράγµατι, οι παραγωγοί (αλλά και οι εισαγωγείς) πρέπει να αναφέρουν στην επιτροπή αυτή τις
περιπτώσεις στις οποίες ένα προϊόν το οποίο προκάλεσε θάνατο ή σοβαρές σωµατικές βλάβες
αποτελεί αντικείµενο τουλάχιστον τριών διαφορετικών υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων,
εφόσον οι εν λόγω υποθέσεις επιλύθηκαν µε απόφαση υπέρ του ενάγοντος ή εφόσον τα µέρη
κατέληξαν σε φιλικό διακανονισµό57.

15. Πιστεύετε ότι η οδηγία πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να περιληφθεί µέσο µε το οποίο θα
γίνεται πιο διαφανής ο τρόπος µε τον οποίο οι οικονοµικοί φορείς εφαρµόζουν τους
κανόνες της οδηγίας, ιδίως µέσω του εντοπισµού των υποθέσεων που αφορούν τα
ελαττωµατικά προϊόντα τα οποία εξακολουθούν να διατίθενται στο εµπόριο;

Ευθύνη του προµηθευτή

Όχληση του προµηθευτή: Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ προβλέπει ότι εάν
είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η ταυτότητα του παραγωγού, κάθε προµηθευτής του προϊόντος
θα θεωρείται ως παραγωγός του, εκτός αν ενηµερώσει τον ζηµιωθέντα, εντός εύλογης
προθεσµίας, σχετικά µε την ταυτότητα του παραγωγού ή εκείνου που του προµήθευσε το
προϊόν. Το ίδιο ισχύει όταν πρόκειται για εισαγόµενο στην Κοινότητα προϊόν, εφόσον το προϊόν
δεν αναφέρει την ταυτότητα του εισαγωγέα, ακόµη κι αν αναφέρει το όνοµα του παραγωγού. Ο
ζηµιωθείς έχει λοιπόν την υποχρέωση να οχλήσει τον προµηθευτή ώστε να είναι αυτός σε θέση,
εντός εύλογης προθεσµίας, να του ανακοινώσει τα στοιχεία του παραγωγού ή του δικού του
                                                
56 Βλ. www.juryverdict.com.

57 Στοιχεία του σχετικού νόµου: Section 37 of Consumer Protection Safety Act (15 USC Sec. 2084,
« Notification of settlements or judgments »).
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προµηθευτή. Ο µηχανισµός αυτός «όχλησης» είναι δικαιολογηµένος στο βαθµό που η οδηγία
θέτει ως αρχή ότι ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη ζηµία που προκαλείται από ελάττωµα του
προϊόντος.

Η εµπειρία εν τούτοις δείχνει ότι ο τρόπος όχλησης του προµηθευτή µπορεί να διαφέρει
σηµαντικά ανάλογα µε το κράτος µέλος, κάτι που δεν φαίνεται ικανοποιητικό σε σχέση µε τους
στόχους της οδηγίας: στην Ιταλία π.χ. ο προµηθευτής έχει προθεσµία τριών µηνών να δώσει τις
πληροφορίες που ζητούνται (ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραγωγού). Ο ζηµιωθείς
πρέπει να ζητήσει γραπτώς τις πληροφορίες αυτές αναφέροντας στον προµηθευτή το προϊόν, τον
τόπο και την ηµεροµηνία αγοράς. Ο ζηµιωθείς δεν µπορεί να µη δεχθεί τον έλεγχο του
προϊόντος από τον προµηθευτή58· στη Γερµανία η προθεσµία ανακοίνωσης των πληροφοριών
που ζητούνται περιορίζεται στον ένα µήνα59· στο Βέλγιο η προθεσµία εξαρτάται από την
εκτίµηση του δικαστή60. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους να της υποβάλουν στοιχεία
σχετικά µε την εµπειρία τους στο σηµείο αυτό.

Έκταση της ευθύνης του προµηθευτή: Η οδηγία θέτει ως αρχή ότι υπεύθυνος για τη ζηµία που
προκαλείται από ελάττωµα του προϊόντος είναι ο παραγωγός του προϊόντος, όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 § 1 της οδηγίας: «ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής ενός τελικού προϊόντος, ο
παραγωγός κάθε πρώτης ύλης ή ο κατασκευαστής ενός συστατικού καθώς και κάθε πρόσωπο
που εµφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος, επιθέτοντας σε αυτό την επωνυµία, το σήµα ή
κάθε άλλο διακριτικό του σηµείο». Κατ’ εξαίρεση, ένας επαγγελµατίας που ενεργεί ως απλός
προµηθευτής είναι υπεύθυνος µόνο σε τρεις περιπτώσεις: όταν είναι εισαγωγέας του προϊόντος
στην Κοινότητα – κατά την έννοια του άρθρου 3 § 2 της οδηγίας – και, υπό ορισµένες
προϋποθέσεις, όταν ο παραγωγός του προϊόντος δεν µπορεί να εντοπισθεί από τον ζηµιωθέντα ή
όταν η ταυτότητα του προαναφερθέντος εισαγωγέα δεν αναγράφεται στο προϊόν - άρθρο 3 § 3.
Με άλλα λόγια, και πέρα από τις παραπάνω περιοριστικά προβλεπόµενες περιπτώσεις, η ευθύνη
των επαγγελµατιών που ενεργούν ως απλοί προµηθευτές προϊόντων δεν διέπεται από τις
διατάξεις της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ. Προκειµένου να θεωρηθεί υπεύθυνος ο προµηθευτής, ο
ζηµιωθείς από ένα ελαττωµατικό προϊόν πρέπει συνεπώς να προσφύγει στο καθεστώς ευθύνης
που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους· πρόκειται εν γένει για το γενικό
καθεστώς υποκειµενικής εξωσυµβατικής ευθύνης.

Από την άλλη, η οδηγία 92/59/ΕΟΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων προβλέπει ότι οι
παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να θέτουν σε κυκλοφορία µόνο ασφαλή προϊόντα61, και
περιλαµβάνει στον ορισµό του παραγωγού και τους λοιπούς επαγγελµατίες της αλυσίδας
διάθεσης του προϊόντος στο εµπόριο, στο βαθµό που οι δραστηριότητές τους µπορούν να
επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας ενός προϊόντος που έχει τεθεί σε κυκλοφορία.
Μπορούµε λοιπόν να αναρωτηθούµε µήπως το καθεστώς αντικειµενικής ευθύνης που θεσπίζει η
οδηγία 85/374/ΕΟΚ, µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιονδήποτε επαγγελµατία της αλυσίδας
διάθεσης του προϊόντος στο εµπόριο, εφόσον η δραστηριότητά του έχει επηρεάσει τα
χαρακτηριστικά ασφάλειας του προϊόντος που έχει τεθεί σε κυκλοφορία, όπως είναι για
παράδειγµα οι ειδικές δραστηριότητες επανασυσκευασίας, µεταφοράς και αποθήκευσης. Η
Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους να λάβουν θέση επί του ζητήµατος.

16. Θα έπρεπε, αφενός, ο ζηµιωθείς να αποδείξει ότι έδωσε την ευκαιρία στον προµηθευτή να
του ανακοινώσει την ταυτότητα του παραγωγού και, εάν δεν το πράξει, η αίτησή του να

                                                
58 Άρθρο 4 του νοµοθετικού διατάγµατος της 24ης Μαΐου 1988.

59 §4 Produkthaftungsgesetz 1989.

60 Άρθρο 4.2 του νόµου της 25ης Φεβρουαρίου 1991.

61 Για τον ορισµό του ασφαλούς προϊόντος, βλ. άρθρο 2 σηµείο β) της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ.
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θεωρείται απαράδεκτη και, αφετέρου, ο προµηθευτής να του ανακοινώσει την ταυτότητα
του παραγωγού εντός συγκεκριµένης προθεσµίας (π.χ. τριών µηνών);

� Η οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται σε οποιονδήποτε επαγγελµατία της αλυσίδας διάθεσης του
προϊόντος στο εµπόριο, εφόσον η δραστηριότητά του έχει επηρεάσει τα χαρακτηριστικά
ασφάλειας ενός προϊόντος που έχει τεθεί σε κυκλοφορία;

Προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία

Η οδηγία εφαρµόζεται αποκλειστικά σε προϊόντα (κινητά ενσώµατα αγαθά, ανεξάρτητα από το
αν προορίζονται ιδιωτική ή µη χρήση, περιλαµβανοµένης της ηλεκτρικής ενέργειας).

Έχοντας αποκλείσει τις ελαττωµατικές υπηρεσίες (για τις οποίες η Επιτροπή προτίθεται να
αναλάβει ειδική πρωτοβουλία62), η Επιτροπή έλαβε ερωτήσεις σχετικά µε τη σκοπιµότητα
συµπερίληψης των ακινήτων αγαθών στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, στο βαθµό που δεν
υπάρχει σε κοινοτικό επίπεδο καθεστώς ευθύνης του κατασκευαστή.

17. Πιστεύετε ότι η οδηγία πρέπει να επεκταθεί στα ακίνητα αγαθά;

Ζηµίες που καλύπτονται από την οδηγία

Το άρθρο 9 της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ καλύπτει τις ζηµίες που προκαλούν θάνατο και σωµατικές
βλάβες καθώς και τις ζηµίες που προκαλούνται σε ένα αγαθό εφόσον προορίζεται για µη
επαγγελµατική χρήση, µε εξαίρεση το ίδιο το ελαττωµατικό προϊόν63.

Παραδείγµατα µη εφαρµογής της οδηγίας στις ζηµίες που προκαλούνται στο ελαττωµατικό προϊόν βρίσκουµε
στην πορτογαλική νοµολογία: στην απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 1995 του Supremo Tribunal de Justiça σε
µια υπόθεση που αφορούσε την επιδιόρθωση αυτοκινήτου µετά από αυτοκινητιστικό ατύχηµα, το Ανώτατο
∆ικαστήριο της Πορτογαλίας θεώρησε ότι ο αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων SEAT που κατασκευάζονται
στην Ισπανία δεν ήταν υπεύθυνος δυνάµει του νοµοθετικού διατάγµατος 383/89, εφόσον δεν εθεωρείτο
«παραγωγός» και εφόσον οι ζηµίες προκλήθηκαν στο ίδιο το προϊόν64. Στις 23 Μαΐου 1995, σε µια άλλη
υπόθεση που αφορούσε την επισκευή αυτοκινήτου το οποίο είχε καεί, ο δικαστής δεν βασίστηκε στην εθνική
νοµοθεσία µεταφοράς της οδηγίας, δεδοµένου ότι το νοµοθετικό διάταγµα δεν ήταν εφαρµοστέο κατά τη θέση
σε κυκλοφορία του προϊόντος και δεδοµένου ότι δεν καλύπτει τις ζηµίες που προκαλούνται στο ίδιο το
προϊόν65.

Οι µη υλικές ζηµίες (οποιαδήποτε µη περιουσιακή ζηµία, ηθική, ψυχική βλάβη, κτλ.) δεν
καλύπτονται τη στιγµή αυτή, ακόµη κι αν η πλειονότητα των εθνικών νοµοθεσιών τις λαµβάνει
υπόψη. Στη γνωµοδότησή του, σε πρώτη ανάγνωση, για την οδηγία 99/34/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είχε συστήσει να περιληφθούν οι ψυχικές βλάβες στο πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας, παρόλο που, σε δεύτερη ανάγνωση, δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη πλειοψηφία στο
Κοινοβούλιο για να περάσει αυτή η τροποποίηση.

                                                
62 Ανακοίνωση της Επιτροπής – «Πρόγραµµα δράσης για την πολιτική υπέρ του καταναλωτή 1999-

2001» (COM(98)696 της 1.12.98).

63 Η αντιστάθµιση της αξίας του αγαθού είναι θέµα της νοµοθεσίας περί εγγυήσεων κατά την πώληση
(βλ. οδηγία 99/44/ΕΚ για τις εγγυήσεις µετά την πώληση, ΕΕ L 171, της 7.07.99.)

64 Στοιχεία της απόφασης: Acórdão n° 87.397, Col. De Jur., 1995, III-84.

65 Στοιχεία της απόφασης: Recurso n° 7653, Col. De Jur. 1995, III-113
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Ένα άλλο ζήτηµα είναι οι ζηµίες που προκαλούνται στα αγαθά τα οποία συνήθως έχουν
επαγγελµατική εµπορική χρήση και τα οποία δεν καλύπτονται από την οδηγία: όταν τα αγαθά
ενός γραφείου καίγονται από πυρκαγιά που προκαλεί ελαττωµατικό προϊόν, ο ιδιοκτήτης (είτε
µια εταιρεία είτε ένας επαγγελµατίας) δεν µπορεί να βασιστεί στην οδηγία προκειµένου να
ζητήσει αποζηµίωση από τον παραγωγό. Τούτο εξηγείται από το γεγονός ότι η οδηγία αφορά
την αποζηµίωση ενός µόνο τύπου αγαθών: των καταναλωτικών αγαθών. Εν τούτοις, τίποτα δεν
αποκλείει a priori να εφαρµοστεί η οδηγία υπέρ άλλων κατηγοριών ζηµιωθέντων, όπως είναι οι
επαγγελµατίες.

Στη Γαλλία ο νόµος µεταφοράς της οδηγίας καλύπτει και τις ζηµίες που προκαλούνται στα αγαθά µη ιδιωτικής
χρήσης (εµπορικά αγαθά).

18. Η οδηγία πρέπει να καλύπτει και άλλες ζηµίες που προκαλούνται από τα ελαττωµατικά
προϊόντα, όπως οι ζηµίες µη περιουσιακής φύσεως, οι ηθικές και ψυχικές βλάβες ή/και
ζηµίες που προκαλούνται στα αγαθά επαγγελµατικής χρήσης, κάτι που θα επέτρεπε στις
επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ, να βασιστούν στην οδηγία προκειµένου να στραφούν κατά
του παραγωγού ελαττωµατικών προϊόντων;

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Πέρα από τις τρέχουσες πρωτοβουλίες όσον αφορά την πρόσβαση του καταναλωτή στη
δικαιοσύνη, τις οποίες ανήγγειλε η Επιτροπή στο «πρόγραµµα δράσης για την πολιτική υπέρ του
καταναλωτή» (θέση σε εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε τις αγωγές παύσης, εξώδικη επίλυση
των διαφορών, επιστροφή των δικαστικών εξόδων που προβλέπονται για τους καταναλωτές οι
οποίοι διεκδικούν τα δικαιώµατά τους, πρωτοβουλία που επιτρέπει στους καταναλωτές να
συνασπιστούν για να διεκδικήσουν από κοινού τα δικαιώµατά τους δια της δικαστικής οδού
κτλ.)66, πρέπει να γνωρίζουµε εάν η εφαρµογή της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ απαιτεί ειδικά µέτρα για
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ζηµιωθέντων στη δικαιοσύνη. Εν προκειµένω, δύο µέτρα
πρέπει να εξεταστούν: οι αγωγές παύσης και οι κοινές αγωγές.

Η κοινοτική νοµοθεσία δεν δίνει στους ζηµιωθέντες τη δυνατότητα να καταθέσουν αγωγή
παύσης όταν η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών βλάπτεται από επικίνδυνο ή
ελαττωµατικό προϊόν: η οδηγία σχετικά µε τις αγωγές παύσης σε ζητήµατα προστασίας των
συµφερόντων των καταναλωτών67 δεν καλύπτει τον τοµέα της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ. Εν τούτοις,
είναι ίσως χρήσιµο να εξακριβωθεί εάν είναι απαραίτητη µια λύση αντίστοιχη µε τη λύση που
προβλέπεται στην οδηγία 98/27/ΕΚ, πέρα από το δικαίωµα επανόρθωσης του ζηµιωθέντος που
προκύπτει από την οδηγία 85/374/ΕΟΚ. Πράγµατι, η απόσυρση ενός προϊόντος από την αγορά,
σύµφωνα µε την οδηγία 92/59/ΕΚ, µπορεί να γίνει κατόπιν πρωτοβουλίας των δηµοσίων αρχών
και όχι των ιδιωτικών φορέων.

Από την άλλη πλευρά, η ιδιωτική νοµοθεσία δεν καλύπτει ούτε τις κοινές αγωγές στον τοµέα
αυτό, παρόλο που πρόκειται για µέσο που χρησιµοποιείται συχνά σε περίπτωση ευθύνης του
παραγωγού, χωρίς εγγύηση ότι θα επιτευχθεί αποτέλεσµα.

Παράδειγµα κοινής αγωγής στον τοµέα αυτό είναι η υπόθεση Benzodiazepines στο Ηνωµένο Βασίλειο·
πρόκειται για µια αγωγή η οποία αφορούσε 5.000 διαδικασίες στρεφόµενες κατά των Roche Products
Ltd, John Wyeth και Brother Ltd για ζηµίες που προκλήθηκαν από τα ηρεµιστικά Valium και Ativan. Η
υπόθεση εξαρτάτο από την οικονοµική υποστήριξη του "Οργανισµού Νοµικής Βοήθειας" (Legal Aid
Board), ο οποίος στη συνέχεια την απέσυρε, λόγω των δαπανών που συνεπαγόταν µια τέτοια αγωγή. Εν

                                                
66 COM(98) 696 της 1.12.98, σ. 21.

67 Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998 (ΕΕ L
166/51 της 11.06.98).
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τούτοις 70 ενάγοντες συνέχισαν το δικαστικό αγώνα µέχρι τις 19 Ιουλίου 1996, ηµεροµηνία κατά την
οποία το High Court εξέδωσε την απόφασή του µε την οποία απέρριπτε την περαιτέρω εξέταση της
υπόθεσης68.

Στις Ηνωµένες Πολιτείες υπάρχει µια ειδική διαδικασία, η οποία δεν είναι πολύ ανεπτυγµένη
στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, εφόσον ο αριθµός των εναγόντων ή των εναγοµένων είναι πάρα
πολύ µεγάλος και είναι δύσκολο να κληθούν όλοι στη διαδικασία, είναι δυνατόν να ορισθούν
ένας ή περισσότεροι που θα εκπροσωπήσουν τους άλλους εάν τα πραγµατικά ή νοµικά ζητήµατα
είναι προς το κοινό συµφέρον όλων. Πρόκειται για τη λεγόµενη « class action » ή οµαδική
αγωγή. Ο διάδικος που θα επιλεγεί για να εκπροσωπήσει τους λοιπούς ενάγοντες ή εναγοµένους
πρέπει να παρουσιάζει ορισµένα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων να θεωρείται τέλειος
εκπρόσωπος. Η απόφαση επί της οµαδικής αγωγής έχει ισχύ δεδικασµένου ως προς όλα τα µέρη
που συµµάχησαν στη συλλογική αυτή προσφυγή αλλά και έναντι όλων όσοι υπέστησαν την ίδια
κατηγορία ζηµιών και οι οποίοι δεν εξέφρασαν ρητά την επιθυµία τους να µην συνδεθούν µε την
εν λόγω διαδικασία.69

Εν τούτοις, τα αµερικανικά δικαστήρια είναι ολοένα και πιο επιφυλακτικά έναντι της
καθιέρωσης των οµαδικών προσφυγών. Σύµφωνα µε τον οµοσπονδιακό κώδικα δικονοµίας, οι
αγωγές αυτές είναι δυνατές υπό την προϋπόθεση να πιστοποιείται (« certify ») η κοινότητα
συµφερόντων που εκπροσωπείται στην αγωγή. Όταν µια υπόθεση αφορά την ευθύνη του
παραγωγού, ο δικαστής πρέπει να εξακριβώσει ότι πρόκειται για πολύ µεγάλη οµάδα µε τα ίδια
νοµικά και πραγµατικά ζητήµατα, ότι οι εκπρόσωποι της οµάδας υποστηρίζουν και
προστατεύουν τα συµφέροντα της οµάδας µε τον κατάλληλο τρόπο, ότι τα σηµεία που αφορούν
τα επί µέρους άτοµα είναι σε δεύτερη µοίρα σε σχέση µε τα κοινά σηµεία και ότι, τέλος, η
οµαδική προσφυγή είναι το πλέον κατάλληλο ένδικο βοήθηµα σε σχέση µε άλλα µέσα επίλυσης
της διαφοράς70. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο επέδειξε «νοµικό σκεπτικισµό» στην περίπτωση της
διαφοράς για τον αµίαντο71. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε την κοινή ταυτότητα της οµάδας
των θυµάτων του αµιάντου λόγω έλλειψης «κοινότητας» συµφερόντων στη συγκεκριµένη
περίπτωση. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ένα ολοένα και µεγαλύτερο δισταγµό εκ µέρους των
αµερικανικών δικαστηρίων, τα οποία εκδικάζουν πολλές µαζικές υποθέσεις (« mass tort
litigation ») που στρέφονται κατά της βιοµηχανίας καπνού ή αµιάντου.

Στην Ευρώπη, παρόλο που ορισµένοι εθνικοί νοµικοί µηχανισµοί επιτρέπουν τη συλλογική
αγωγή, όπως στη Γαλλία, όπου οι οµαδικές αγωγές επιτρέπουν τη συνάθροιση των ατοµικών
συµφερόντων των καταναλωτών (πρόκειται για κάτι διαφορετικό από τις συλλογικές αγωγές ή
αγωγές παύσης (« actions collectives ou en cessation ») οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση
του γενικού συµφέροντος το οποίο διαφοροποιείται από τα επί µέρους ατοµικά συµφέροντα),
διαδικασία  η οποία να φαίνεται κάπως παρόµοια µε τις « class actions » των Ηνωµένων
Πολιτειών υπάρχει µόνο, και µάλιστα από το 1995, στην Πορτογαλία δυνάµει του νόµου 83/95
περί λαϊκής αγωγής.

19. Η κοινοτική νοµοθεσία πρέπει να προβλέπει δικονοµικούς µηχανισµούς ή µηχανισµούς
εξώδικης επίλυσης των διαφορών ειδικά για την εφαρµογή της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ;

                                                
68 Για λεπτοµέρειες, βλ. www.gidleigh.com/alert

69 Βλ. άρθρο 23 του οµοσπονδιακού κώδικα πολιτικής δικονοµίας (Rule 23 of the US Federal Rules of
Civil Procedure): "....η απόφαση, είτε είναι ευνοϊκή είτε όχι, περιλαµβάνει όλους όσοι δεν ζήτησαν να
αποκλεισθούν".

70 Βλ. άρθρο 23 του οµοσπονδιακού κώδικα πολιτικής δικονοµίας.

71 Πρόκειται για την απόφαση Amchem Products Inc. v. Windsor , 117 S.Ct. 2231 (1997), η οποία
εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 1997.
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� Θα αποτελούσε λύση η καθιέρωση αγωγών παύσης72, ιδίως µέσω της συµπερίληψης της
οδηγίας στον κατάλογο της οδηγίας 98/27 περί αγωγών παύσης;

� Η δηµιουργία πιο τελειοποιηµένων µηχανισµών που θα επιτρέπουν την κοινή
αντιπροσώπευση παρόµοιων συµφερόντων – όπως είναι η οµαδική αγωγή στη Γαλλία ή η
λαϊκή αγωγή στην Πορτογαλία – θα αποτελούσε λύση;

Λοιπά ζητήµατα

Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ δεν ρυθµίζει σειρά ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ευθύνη λόγω
ελαττωµατικών προϊόντων. ∆εν ρυθµίζει π.χ. την ευθύνη των διαχειριστών και των
εργαζοµένων της επιχείρησης του παραγωγού, τα κριτήρια αξιολόγησης των ζηµιών και τις
λεπτοµέρειες επανόρθωσης, την κατανοµή της επιβάρυνσης µεταξύ των υπεύθυνων εις
ολόκληρον κτλ. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να εντοπίσουν κι άλλα
ζητήµατα τα οποία θα άξιζε να αποτελέσουν αντικείµενο νοµοθετικής κάλυψης σε κοινοτικό
επίπεδο, καθώς και τους λόγους που θα δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο.

                                                
72 Τούτο θα µπορούσε να γίνει µε τη συµπερίληψη της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ στον κατάλογο της οδηγίας

98/27/ΕΚ περί αγωγών παύσης.
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Παράρτηµα 1 : Οδηγία περί ευθύνης λόγω ελαττωµατικών προϊόντων

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Κράτος µέλος Σχετική νοµοθεσία Έναρξη
ισχύος

Ευθύνη λόγω
ελαττωµατικών

γεωργικών προϊόντων
(άρθρο 15.1.α)*

Ευθύνη λόγω
κινδύνων
ανάπτυξης

(άρθρο 15.1.β)

Οικονοµικό όριο
(άρθρο 16)

Βέλγιο Νόµος της 25.2.91 1.4.91 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

∆ανία Νόµος 371 της 7.6.89 10.6.89 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Γερµανία Νόµος της 15.12.89 1.1.90 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

Ελλάδα Νόµος 2251/1994
(αντικαθιστά το

νοµοθετικό διάταγµα
του 1988)

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Ισπανία Νόµος 22/1994 της
6.4.94

8.7.94 ΟΧΙ ΟΧΙ (πλην
προϊόντων
διατροφής και
φαρµάκων)

ΝΑΙ

Γαλλία Νόµος 389-98 της
19.5.98

23.5.98 ΝΑΙ ΟΧΙ (πλην
προϊόντων που
προέρχονται από
το ανθρώπινο
σώµα)

ΟΧΙ

Ιρλανδία Νόµος 28 του 1991 16.12.91 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Ιταλία Νοµοθετικό διάταγµα
224 της 24.5.88

24.5.88 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Λουξεµβούργο Νόµος της 21.4.89,
όπως τροποποιήθηκε
από το νόµο της

6.12.89

2.5.91 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Κάτω Χώρες Νόµος της 13.9.90 1.11.90 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Αυστρία Νόµος 99 της 21.1.88,
όπως τροποποιήθηκε
από το νόµο 95 της
11.2.93, νόµος 917
της 29.12.93 και

νόµος 510 της 12.7.94

1.7.88 ΟΧΙ (πλην γενετικά
τροποποιηµένων
οργανισµών)

ΟΧΙ ΟΧΙ

Πορτογαλία Νοµοθετικό διάταγµα
383 της 6.11.89

21.11.89 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

Φινλανδία Νόµος 694 της
17.08.90, όπως

τροποποιήθηκε από το
νόµο 99 της 8.1.93 και

νόµος 879 της
22.10.93

1.9.91 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

                                                
* ∆υνάµει της οδηγίας 99/34/ΕΚ, τα κράτη µέλη έχουν υποχρέωση να επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογής

της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ στις γεωργικές πρώτες ύλες.
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Σουηδία Νόµος 18 της 23.1.92,
όπως τροποποιήθηκε
από το νόµο 1137 της
3.12.92 και νόµος 647

της 10.6.93

1.1.93 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Ηνωµένο
Βασίλειο

Νόµος της 15.5.87 1.3.88 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
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Παράρτηµα 2 : Οδηγία περί ευθύνης λόγω ελαττωµατικών προϊόντων

Προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών εκτός ΕΕ

Κράτος µέλος Σχετική νοµοθεσία Έναρξη
ισχύος

Ευθύνη λόγω
ελαττωµατικών

γεωργικών προϊόντων
(άρθρο 15.1.α)

Ευθύνη λόγω
κινδύνων
ανάπτυξης

(άρθρο 15.1.β)

Οικονοµικό όριο
(άρθρο 16)

Ισλανδία Νόµος 25 της 27.3.91 1.1.92 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

Λιχτενστάιν Νόµος της 12.11.92 1.5.95 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Νορβηγία Νόµος 104 της
23.12.88, όπως

τροποποιήθηκε από το
νόµο 62 της 25.11.91

1.1.89 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Μάλτα (Νοµοσχέδιο) -- -- -- --

Κύπρος Νόµος 105 του 1995 1.1.97 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Εσθονία (Νοµοσχέδιο) -- -- -- --

Ουγγαρία Νόµος 10 της 16.2.93,
όπως τροποποιήθηκε
από το νόµο 25 της

16.3.98

1.1.94 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Πολωνία (Νοµοσχέδιο) -- -- -- --

Τσεχική
∆ηµοκρατία

Νόµος 59 της 5.3.98 1.6.98 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Σλοβενία Νόµος της 6.3.98 28.3.98 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Βουλγαρία Νόµος της 18.3.99 3.7.99 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

Λετονία Νόµος της 8.10.96 8.10.96 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Λιθουανία (Νοµοσχέδιο) -- -- -- --

Σλοβακία (Νοµοσχέδιο) -- -- -- --

Ρουµανία (Νοµοσχέδιο) -- -- -- --

Τουρκία Νόµος της 23.2.95 8.9.95 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
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Παράρτηµα 3 : Νοµοθεσία τρίτων κρατών περί ευθύνης λόγω ελαττωµατικών προϊόντων

Κράτος µέλος Σχετική νοµοθεσία Έναρξη
ισχύος

Ευθύνη λόγω
ελαττωµατικών

γεωργικών προϊόντων
(άρθρο 15.1.α)

Ευθύνη λόγω
κινδύνων
ανάπτυξης

(άρθρο 15.1.β)

Οικονοµικό όριο
(άρθρο 16)

Αυστραλία Trade Practices
Amendment Act 1992

(24.6.92)

9.7.92 ΝΑΙ ΟΧΙ --

Ισραήλ Defective Products
(Liability) Law 1980

1.9.80 ΟΧΙ ΟΧΙ --

Ιαπωνία Product Liability Law
(1.7.94)

1.7.95 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

ΗΠΑ** S 2236
(οµοσπονδιακό
νοµοσχέδιο που
κατατέθηκε στις

25.6.98 και απορ-
ρίφθηκε στις 9.7.98)

-- -- --

Βραζιλία Codigo de defesa do
Consumidor (11.9.90)

11.3.91 -- -- ΟΧΙ

Ελβετία Loi fédérale relative à
la responsabilité du

fait des produits
défectueux du 18.6.93

1.1.94 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

                                                
** Η αστική ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων υπάγεται στην αρµοδιότητα των νοµοθεσιών των

Οµόσπονδων Πολιτειών, ελλείψει εναρµονισµένου οµοσπονδιακού νόµου.
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Παράρτηµα 4

85L0374

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

(ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α αριθ. L 210 της 07/08/1985 (σ. 0029 - 0033)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδιαίτερα το
άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιµώντας:

ότι η προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης του παραγωγού
για ζηµίες, που προκαλούνται λόγω του ελαττωµατικού χαρακτήρος των προϊόντων του,
είναι απαραίτητη, δεδοµένου ότι οι διαφορές στις επιµέρους νοµοθεσίες ενδέχεται να
νοθεύσουν τον ανταγωνισµό, να επηρεάσουν την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων
εντός της κοινής αγοράς και να προκαλέσουν διαφορές στο επίπεδο προστασίας του
καταναλωτή από τις ζηµίες, στην υγεία και στην περιουσία του, λόγω ενός
ελαττωµατικού προϊόντος·

ότι µόνο η καθιέρωση της ευθύνης άνευ πταίσµατος που παραγωγού επιτρέπει τη σωστή
επίλυση του προβλήµατος του δικαίου καταλογισµού των εγγενών στη σύγχρονη τεχνική
παραγωγή κινδύνων, που χαρακτηρίζει µια εποχή αυξανοµένου τεχνικού πολιτισµού,
όπως η δική µας·

ότι η ευθύνη θα πρέπει να καλύπτει µόνο τα κινητά αγαθά που αποτελούν αντικείµενο
βιοµηχανικής παραγωγής· ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξαιρεθούν της ευθύνης
αυτής τα προϊόντα της γεωργίας και του κυνηγίου, εκτός εάν έχουν υποστεί µεταποίηση
βιοµηχανικού χαρακτήρα που θα µπορούσε να τα καταστήσει ελαττωµατικά· ότι η
προβλεπόµενη από την παρούσα οδηγία ευθύνη πρέπει, επίσης, να καλύπτει τα κινητά
αγαθά που χρησιµοποιούνται κατά την ανέγερση ακινήτων ή ενσωµατώνονται σε αυτά·

ότι η προστασία του καταναλωτή απαιτεί τη γένεση ευθύνης όλων των συµµετεχόντων
στην παραγωγική διαδικασία σε περίπτωση που το τελικό προϊόν, ένα συστατικό αυτού ή
η χορηγηθείσα πρώτη ύλη, παρουσιάζει ελάττωµα· ότι, για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να
γεννάται ευθύνη του προσώπου που εισάγει προϊόντα στην Κοινότητα καθώς και
οποιουδήποτε εµφανίζεται ως παραγωγός, θέτοντας την επωνυµία, το σήµα ή κάθε άλλο
διακριτικό του σηµείο ή διαθέτει ένα προϊόν του οποίου ο παραγωγός είναι αδύνατο να
εντοπιστεί·
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ότι, όταν περισσότερα του ενός πρόσωπα ευθύνονται για την ίδια ζηµία, η προστασία του
καταναλωτή επιβάλλει να δύναται ο ζηµιωθείς να απαιτήσει την ολική επανόρθωση της
ζηµίας από καθένα των ανωτέρω προσώπων, αδιακρίτως·

ότι, για να προστατευθεί η σωµατική ακεραιότητα και τα αγαθά του καταναλωτή, ο
καθορισµός της ελαττωµατικότητας ενός προϊόντος πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση όχι
µε την ακαταλληλότητά του προς χρήση, αλλά µε την έλλειψη της ασφάλειας εκείνης την
οποία το ευρύ κοινό δικαιούται να αναµένει · ότι η ασφάλεια αυτή εκτιµάται, αφού
αποκλεισθεί κάθε καταχρηστική χρήση του προϊόντος που µπορεί να θεωρηθεί ως
παράλογη υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις·

ότι η δίκαιη κατανοµή των κινδύνων µεταξύ του ζηµιωθέντος και του παραγωγού
προϋποθέτει τη δυνατότητα του τελευταίου αυτού να απαλλαγεί από την ευθύνη, εφόσον
αποδείξει την ύπαρξη ορισµένων απαλλακτικών στοιχείων·

ότι η προστασία του καταναλωτή απαιτεί να µην θίγεται η ευθύνη του παραγωγού από
τις πράξεις ή παραλείψεις άλλων προσώπων, που συνέβαλαν στην πρόκληση της ζηµίας·
ότι η ύπαρξη συντρέχοντος πταίσµατος πρέπει, οπωσδήποτε, να ληφθεί υπόψη για τη
µείωση ή τον αποκλεισµό της ευθύνης αυτής·

ότι η προστασία του καταναλωτή απαιτεί την επανόρθωση των ζηµιών, λόγω θανάτου ή
σωµατικών βλαβών, καθώς και την επανόρθωση των υλικών ζηµιών· ότι η τελευταία
αυτή θα πρέπει, όµως, να περιορίζεται σε αντικείµενα ιδιωτικής χρήσης ή κατανάλωσης,
ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί ένα εκπιπτόµενο σταθερό ποσό για να αποφευχθεί η
υπερβολική αύξηση των δικαστικών διαφορών· ότι η οδηγία δεν θίγει την επανόρθωση
του pretium doloris ή άλλων ηθικών βλαβών, που ενδεχοµένως προβλέπονται από το
εφαρµοστέο στη συγκεκριµένη περίπτωση δίκαιο ·

ότι η καθιέρωση ενιαίας προθεσµίας παραγραφής για την αγωγή επανόρθωσης της
προκληθείσας ζηµίας είναι προς το συµφέρον τόσο του ζηµιωθέντος, όσο και του
παραγωγού·

ότι τα προϊόντα φθείρονται µε την πάροδο του χρόνου, ενώ θεσπίζονται αυστηρότερες
προδιαγραφές ασφάλειας και προοδεύουν οι επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις· ότι,
κατά συνέπεια, θα ήταν άδικο να καθίσταται ο παραγωγός υπεύθυνος, χωρίς χρονικό
περιορισµό για τα ελαττώµατα του προϊόντος του· ότι η ευθύνη του θα πρέπει, ως εκ
τούτου, να παύει µετά εύλογο χρονικό διάστηµα, χωρίς βεβαίως να θίγονται οι
εκκρεµούσες αγωγές·

ότι, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία των καταναλωτών, δεν θα πρέπει
να υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης, µέσω συµβατικής ρήτρας, από την ευθύνη του
παραγωγού έναντι του ζηµιωθέντος·

ότι, ανάλογα µε τα νοµικά συστήµατα των κρατών µελών, ο ζηµιωθείς µπορεί να έχει
δικαίωµα επανόρθωσης, βάσει συµβατικής ευθύνης ή εξωσυµβατικής ευθύνης µε νοµική
βάση άλλη από την προβλεπόµενη στην παρούσα οδηγία· ότι οι διατάξεις αυτές στο
µέτρο που επιδιώκουν, επίσης, την αποτελεσµατική προστασία των καταναλωτών, δεν θα
πρέπει να θίγονται από την παρούσα οδηγία· ότι, εφόσον η αποτελεσµατική προστασία
των καταναλωτών στον τοµέα των φαρµακευτικών προϊόντων εξασφαλίζεται ήδη,
επίσης, σε ένα κράτος µέλος µε ειδικό καθεστώς ευθύνης, θα πρέπει, επίσης, να
παραµείνει δυνατή η έγερση αγωγών, βάσει του καθεστώτος αυτού·
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ότι, εφόσον η ευθύνη λόγω ζηµιών πυρηνικής ενέργειας ρυθµίζεται ήδη σε όλα τα κράτη
µέλη µε επαρκείς ειδικές διατάξεις, είναι δυνατή η εξαίρεση των ανωτέρω ζηµιών από το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας·

ότι η εξαίρεση των πρώτων υλών γεωργίας και των προϊόντων κυνηγίου από το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας µπορεί να θεωρηθεί σε ορισµένα κράτη µέλη, λαµβανοµένων
υπόψη των απαιτήσεων της προστασίας των καταναλωτών, ως αδικαιολόγητος
περιορισµός της προστασίας αυτής· ότι ένα κράτος µέλος θα πρέπει, κατά συνέπεια, να
έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την ευθύνη και στα προϊόντα αυτά·

ότι, για παρόµοιους λόγους, η δυνατότητα που παρέχεται στον παραγωγό να απαλλαγεί
από την ευθύνη, αποδεικνύοντας ότι το επίπεδο επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων τη
στιγµή που έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία δεν επέτρεπε να διαπιστωθεί η ύπαρξη του
ελαττώµατος, θα µπορούσε να θεωρηθεί σε ορισµένα κράτη µέλη ως αδικαιολόγητος
περιορισµός της προστασίας των καταναλωτών· ότι θα πρέπει, συνεπώς, να δύναται ένα
κράτος µέλος να διατηρήσει στη νοµοθεσία του ή να καταστήσει µε νέα νοµοθεσία
απαράδεκτη την απαλλακτική αυτή απόδειξη· ότι, σε περίπτωση νέας νοµοθεσίας, η
προσφυγή στην παρέκκλιση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί στην κοινοτική
διαδικασία standstill, για να επαυξηθεί, ει δυνατόν, κατά τρόπο ενιαίο το επίπεδο
προστασίας στην Κοινότητα·

ότι, λόγω των νοµικών παραδόσεων των περισσότερων κρατών µελών, δεν θα ήταν
σκόπιµο να καθοριστεί ένα ανώτατο οικονοµικό όριο ευθύνης άνευ πταίσµατος του
παραγωγού· ότι, εφόσον όµως οι παραδόσεις αυτές διαφέρουν µεταξύ τους, φαίνεται
δυνατό να επιτραπεί σε ένα κράτος µέλος να παρεκκλίνει από την αρχή της απεριόριστης
ευθύνης, προβλέποντας ένα όριο συνολικής ευθύνης του παραγωγού για το θάνατο ή τις
σωµατικές βλάβες που προκαλούνται από αντικείµενα πανοµοιότυπα και µε το ίδιο
ελάττωµα, υπό την προϋπόθεση ότι το όριο αυτό θα είναι αρκετά υψηλό, ώστε να
διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των καταναλωτών και η ορθή λειτουργία της κοινής
αγοράς·

ότι η εναρµόνιση ως αποτέλεσµα της παρούσας οδηγίας δεν είναι δυνατόν, στην
παρούσα φάση, να είναι καθολική, αλλά ανοίγει απλώς το δρόµο προς µια γενικότερη
εναρµόνιση· ότι θα πρέπει, συνεπώς, να υποβάλλονται από την Επιτροπή στο Συµβούλιο
σε τακτικά διαστήµατα εκθέσεις περί της εφαρµογής της οδηγίας, συνοδευόµενες,
ενδεχοµένως, από κατάλληλες προτάσεις·

ότι, µε την προοπτική αυτή, έχει µεγάλη σηµασία η επανεξέταση των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας που αφορούν τις παρεχόµενες στα κράτη µέλη δυνατότητες
παρεκκλίσεων, µετά βεβαίως την πάροδο αρκετού χρονικού διαστήµατος που θα
επιτρέψει την αποκόµιση πρακτικής εµπειρίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις των
παρεκκλίσεων αυτών στην προστασία των καταναλωτών και τη λειτουργία της κοινής
αγοράς,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζηµία που οφείλεται σε ελάττωµα του προϊόντος του.

Άρθρο 2
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«Προϊόν », κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, θεωρείται κάθε κινητό, εκτός από τις
πρώτες ύλες γεωργίας και τα προϊόντα κυνηγίου, ακόµα και εάν είναι ενσωµατωµένο σε
άλλο κινητό ή ακίνητο. «Πρώτες ύλες γεωργίας» είναι τα προϊόντα του εδάφους, της
κτηνοτροφίας και της αλιείας, εκτός από εκείνα που έχουν υποστεί αρχική µεταποίηση.
Ως «προϊόν» θεωρείται και ο ηλεκτρισµός.

Άρθρο 3

1. Ως «παραγωγός» θεωρείται ο κατασκευαστής ενός τελικού προϊόντος, ο παραγωγός
κάθε πρώτης ύλης ή ο κατασκευαστής ενός συστατικού καθώς και κάθε πρόσωπο του
εµφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος, επιθέτοντας σε αυτό την επωνυµία, το σήµα ή
κάθε άλλο διακριτικό του σηµείο.

2. Με την επιφύλαξη της ευθύνης του παραγωγού, οποιοσδήποτε εισάγει στην
Κοινότητα ένα προϊόν για πώληση, µίσθωση, leasing ή οποιαδήποτε άλλη µορφή
διανοµής στα πλαίσια της εµπορικής του δραστηριότητας, θεωρείται ως παραγωγός του
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας και υπέχει ευθύνη παραγωγού.

3. Εάν είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η ταυτότητα του παραγωγού, κάθε προµηθευτής
του προϊόντος θα θεωρείται ως παραγωγός του, εκτός αν ενηµερώσει τον ζηµιωθέντα,
εντός εύλογης προθεσµίας, σχετικά µε την ταυτότητα του παραγωγού ή εκείνου που του
προµήθευσε το προϊόν. Το ίδιο ισχύει, όταν πρόκειται για εισαγόµενο προϊόν, εάν η
ταυτότητα του εισαγωγέα, όπως την αναφέρει η παράγραφος 2, δεν αναγράφεται στο
προϊόν, ακόµα και εάν αναφέρεται η επωνυµία του παραγωγού.

Άρθρο 4

Ο ζηµιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζηµία, το ελάττωµα καθώς και την αιτιώδη
συνάφεια, µεταξύ ελαττώµατος και ζηµίας.

Άρθρο 5

Εάν, βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, δύο ή περισσότερα πρόσωπα
ευθύνονται για την ίδια ζηµία, τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται εις ολόκληρον, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου, όσον αφορά τη δικαστική επιδίωξη των
δικαιωµάτων.

Άρθρο 6

1. Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωµατικό, εάν δεν παρέχει την ασφάλεια που δικαιούται
κανείς να αναµένει, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων:

α) της εξωτερικής εµφάνισης του προϊόντος·

β) της ευλόγως αναµενόµενης χρησιµοποίησης του προϊόντος·

γ) του χρόνου κατά τον οποίο το προϊόν ετέθη σε κυκλοφορία.

2. Ένα προϊόν δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ελαττωµατικό απλώς και µόνο, επειδή,
ακολούθως, τέθηκε σε κυκλοφορία ένα άλλο τελειότερο.
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Άρθρο 7

Ο παραγωγός δεν ευθύνεται, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, εάν αποδείξει:

α) ότι δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία·

β) ότι, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων, είναι πιθανόν το ελάττωµα που
προκάλεσε τη ζηµία να µην υπήρχε, όταν ο παραγωγός έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία ή
να εµφανίστηκε αργότερα·

γ) ότι ούτε κατασκεύασε το προϊόν, αποβλέποντας στην πώληση ή σε οποιαδήποτε άλλη
µορφή διανοµής µε οικονοµικό σκοπό, ούτε το κατασκεύασε ή το διένειµε στα πλαίσια
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας·

δ) ότι το ελάττωµα οφείλεται στο ότι το προϊόν κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε
αναγκαστικούς κανόνες δικαίου που θεσπίστηκαν από δηµόσια αρχή·

ε) ότι, όταν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία, το επίπεδο επιστηµονικών και τεχνικών
γνώσεων δεν επέτρεπε να διαπιστωθεί η ύπαρξη του ελαττώµατος·

στ) εάν πρόκειται για κατασκευαστή συστατικού, ότι το ελάττωµα µπορεί να αποδοθεί
στη σχεδίαση του προϊόντος στο οποίο το συστατικό έχει ενσωµατωθεί ή στις οδηγίες
που παρέσχε ο κατασκευαστής του προϊόντος.

Άρθρο 8

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου σχετικά µε τη δικαστική
επιδίωξη των δικαιωµάτων, η ευθύνη του παραγωγού δεν µειώνεται, εάν η ζηµία
οφείλεται τόσο σε ελάττωµα του προϊόντος, όσο και σε πράξη ή παράλειψη τρίτου.

2. Η ευθύνη του παραγωγού δύναται να µειωθεί ή να αρθεί, λαµβανοµένων υπόψη όλων
των περιστάσεων, όταν η ζηµία οφείλεται τόσο σε ελάττωµα του προϊόντος, όσο και σε
υπαιτιότητα του ζηµιωθέντος προσώπου για τις πράξεις του οποίου ευθύνεται ο
ζηµιωθείς.

Άρθρο 9

«Ζηµία», κατά την έννοια του άρθρου 1, σηµαίνει:

α) ζηµία λόγω θανάτου ή σωµατικών βλαβών·

β) ζηµία ή καταστροφή, ύψους πέραν ενός εκπιπτόµενου ποσού 500 ECU, κάθε
περιουσιακού στοιχείου, εκτός από το ίδιο το ελαττωµατικό προϊόν, µε την προϋπόθεση
ότι το περιουσιακό αυτό στοιχείο:

i) είναι από εκείνα που συνήθως προορίζονται για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση,

και

ii) χρησιµοποιήθηκε από τον ζηµιωθέντα, κυρίως, για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση.

Το άρθρο αυτό δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις περί των µη υλικών ζηµιών.
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Άρθρο 10

1. Τα κράτη µέλη θα λάβουν νοµοθετικά µέτρα, ώστε η αγωγή περί επανόρθωσης της
ζηµίας, βάσει της παρούσας οδηγίας, να παραγράφεται µετά πάροδο τριών ετών, από την
ηµέρα που ο ενάγων διαπίστωσε ή όφειλε να είχε διαπιστώσει τη ζηµία, το ελάττωµα και
την ταυτότητα του παραγωγού.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις της νοµοθεσίας των κρατών µελών, περί
αναστολής ή διακοπής της παραγραφής.

Άρθρο 11

Τα κράτη µέλη θα λάβουν νοµοθετικά µέτρα, ώστε τα δικαιώµατα που η οδηγία αυτή
παρέχει στον ζηµιωθέντα, να παραγράφονται µετά πάροδο δέκα ετών, από την
ηµεροµηνία κατά την οποία ο παραγωγός έθεσε σε κυκλοφορία το συγκεκριµένο προϊόν
που προξένησε τη ζηµία, εκτός εάν, στο µεταξύ, ο ζηµιωθείς στράφηκε δικαστικά κατά
του παραγωγού.

Άρθρο 12

Η ευθύνη του παραγωγού, βάσει της παρούσας οδηγίας, δεν δύναται να περιοριστεί ή να
αποκλειστεί έναντι του ζηµιωθέντος µε ρήτρα περιορισµού ή απαλλαγής από την ευθύνη.

Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα δικαιώµατα, που ενδέχεται να έχει ο ζηµιωθείς, βάσει του
δικαίου περί συµβατικής ή εξωσυµβατικής ευθύνης, ή βάσει ειδικού καθεστώτος
ευθύνης που τυχόν ισχύει, κατά τη στιγµή κοινοποίησης της οδηγίας.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση ζηµίας οφειλόµενης σε πυρηνικά
ατυχήµατα, καλυπτόµενα από διεθνείς συµβάσεις που έχουν επικυρωθεί από τα κράτη
µέλη.

Άρθρο 15

1. Τα κράτη µέλη δύνανται:

α) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, να προβλέψουν στη νοµοθεσία τους ότι ως
«προϊόντα», κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρούσας οδηγίας, θεωρούνται, επίσης,
οι πρώτες ύλες γεωργίας και τα προϊόντα κυνηγίου·

β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 στοιχείο ε), να διατηρήσουν στη νοµοθεσία τους ή,
µε την επιφύλαξη της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, να θεσπίσουν διάταξη σύµφωνα µε την οποία ο παραγωγός θα ευθύνεται ακόµα
και εάν αποδείξει ότι οι επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις, τη στιγµή που έθεσε το
προϊόν σε κυκλοφορία, δεν επέτρεπαν να διαπιστωθεί η ύπαρξη του ελαττώµατος.

2. Το κράτος µέλος, που επιθυµεί να θεσπίσει το µέτρο που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 στοιχείο β), ανακοινώνει στην Επιτροπή το κείµενο του σχεδιαζόµενου
µέτρου· η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη.
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Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος αναβάλλει την εφαρµογή του σχεδιαζόµενου µέτρου για
διάστηµα εννέα µηνών, από την ενηµέρωση της Επιτροπής και, υπό τον όρο, ότι η
Επιτροπή δεν έχει εν τω µεταξύ υποβάλει στο Συµβούλιο πρόταση τροποποίησης της
παρούσας οδηγίας για το εν λόγω θέµα. Εάν ωστόσο, η Επιτροπή, εντός τριών µηνών
αφότου λάβει την προαναφερθείσα ενηµέρωση, δεν ανακοινώσει στο ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος την πρόθεσή της να υποβάλει παρόµοια πρόταση στο Συµβούλιο, το
κράτος µέλος µπορεί να λάβει αµέσως το σχεδιαζόµενο µέτρο.

Εάν η Επιτροπή υποβάλει στο Συµβούλιο τέτοια πρόταση τροποποίησης της παρούσας
οδηγίας, µέσα στο προαναφερόµενο διάστηµα των εννέα µηνών, το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος αναβάλλει την εφαρµογή του σχεδιαζόµενου µέτρου για ένα νέο διάστηµα
18 µηνών από την υποβολή της εν λόγω πρότασης.

3. ∆έκα χρόνια µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση, σχετικά µε τις επιπτώσεις που είχε για την προστασία
των καταναλωτών και τη λειτουργία της κοινής αγοράς, η εφαρµογή εκ µέρους των
δικαστηρίων του άρθρου 7 στοιχείο ε) και της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος
άρθρου. Το Συµβούλιο, βάσει της έκθεσης αυτής µετά από πρόταση της Επιτροπής και
υπό τους όρους του άρθρου 100 της συνθήκης, αποφασίζει εάν θα καταργήσει το
στοιχείο ε) του άρθρου 7.

Άρθρο 16

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι η ολική ευθύνη του παραγωγού για
αποζηµιώσεις, λόγω θανάτου ή σωµατικών βλαβών οφειλόµενων σε πανοµοιότυπα
αντικείµενα µε το ίδιο ελάττωµα, περιορίζεται σε ποσό όχι κατώτερο των 70
εκατοµµυρίων ECU.

2. ∆έκα χρόνια µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει
στο Συµβούλιο έκθεση, σχετικά µε τις επιπτώσεις που είχε για την προστασία των
καταναλωτών και τη λειτουργία της κοινής αγοράς η εφαρµογή του περιορισµού του
ύψους της ευθύνης από τα κράτη µέλη που έκαναν χρήση της ευχέρειας της παραγράφου
1. Με βάση αυτή την έκθεση, το Συµβούλιο, υπό τους όρους του άρθρου 100 της
συνθήκης και µετά από πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει αν θα καταργήσει την
παράγραφο 1.

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται για προϊόντα που τέθηκαν σε κυκλοφορία, πριν από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων που προβλέπει το άρθρο 19.

Άρθρο 18

1. Η έννοια του ECU στην παρούσα οδηγία έχει ληφθεί από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3180/78 (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2626/84 (2). Η
ισοτιµία σε εθνικό νόµισµα είναι αρχικά αυτή που ισχύει κατά την ηµέρα έκδοσης της
παρούσας οδηγίας.

2. Το Συµβούλιο προτάσει της Επιτροπής, εξετάζει κάθε πέντε έτη, και, ενδεχοµένως,
αναθεωρεί τα ποσά της παρούσας οδηγίας, ανάλογα µε την εξέλιξη της οικονοµικής και
νοµισµατικής κατάστασης στην Κοινότητα.
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Άρθρο 19

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο εντός τριετίας από
την κοινοποίησή της και ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή (1).

2. Η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 2 εφαρµόζεται από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της οδηγίας.

Άρθρο 20

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείµενα των κυριότερων διατάξεων
εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν για θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 21

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε πέντε χρόνια στο Συµβούλιο, αφενός µεν, έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, αφετέρου δε, ενδεχοµένως, τις κατάλληλες
προτάσεις.

Άρθρο 22

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 1985.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. POOS

(1) ΕΕ αριθ. C 241 της 14. 10. 1976, σ. 9, και ΕΕ αριθ. C 271 της 26. 10. 1979, σ. 3.

(2) ΕΕ αριθ. C 127 της 21. 5. 1979, σ. 61.

(3) ΕΕ αριθ. C 114 της 7. 5. α1979, σ. 15.

(1) ΕΕ αριθ. L 379 της 30. 12. 1978, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 247 της 16. 9. 1984, σ. 1.

(1) Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη µέλη στις 30 Ιουλίου 1985.
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