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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 10η Μαου 1999
για την τροποπο&ηση τη οδηγ&α 85/374/ΕΟΚ του Συµβουλ&ου για την προσ/γγιση των
νοµοθετικ4ν, κανονιστικ4ν και διοικητικ4ν διατ6ξεων των κρατ4ν µελ4ν σε θ/µατα
ευθ8νη λ9γω ελαττωµατικ4ν προϊ9ντων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ιδω1 2σον αφορ7 το πεδο εφαρµογ1 τη1 απ2 το
οποο αποκλεονται τα µη µεταποιηµ?να γεωργικ7
προϊ2ντα·

/χοντα1 υπ2ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1,
και ιδω1 το 7ρθρο 95,

(4)

2τι η Επιτροπ παρακολουθε την εφαρµογ και τα
αποτελ?σµατα τη1 οδηγα1 85/374/ΕΟΚ και ιδιατερα τα ζητµατα σχετικ7 µε την προστασα των
καταναλωτν και τη λειτουργα τη1 εσωτερικ1 αγορ71, που απετ?λεσαν δη αντικεµενο µια1 πρτη1
?κθεση1· 2τι, στο πλασιο αυτ2, η Επιτροπ πρ?πει να
υποβ7λει, σ<µφωνα µε το 7ρθρο 21 τη1 εν λ2γω
οδηγα1, µια δε<τερη ?κθεση για την εφαρµογ τη1·

(5)

2τι η ?νταξη των πρωτογενν προϊ2ντων στο πεδο
εφαρµογ1 τη1 οδηγα1 85/374/ΕΟΚ θα συµβ7λει
στην αποκατ7σταση τη1 εµπιστοσ<νη1 των καταναλωτν στην ασφ7λεια των γεωργικν προϊ2ντων·
2τι η ?νταξη αυτ ανταποκρνεται στι1 απαιτσει1
για υψηλο< επιπ?δου προστασα των καταναλωτν·

(6)

2τι, υπ2 τι1 συνθκε1 αυτ?1, απαιτεται τροποποηση
τη1 οδηγα1 85/374/ΕΟΚ στε να διευκολυνθε, προ1
2φελο1 των καταναλωτν, η ν2µιµη αποζηµωση για
τι1 βλ7βε1 που προκαλο<νται στην υγεα απ2 ελαττωµατικ7 γεωργικ7 προϊ2ντα·

(7)

2τι η παρο<σα οδηγα ?χει επιπτσει1 στη λειτουργα
τη1 εσωτερικ1 αγορ71, στο βαθµ2 που οι γεωργικ?1
συναλλαγ?1 δεν θα επηρε7ζονται πλ?ον απ2 την ανοµοιογ?νεια των καθεσττων που ισχ<ουν για την
ευθ<νη του παραγωγο<·

(8)

2τι η αρχ τη1 ευθ<νη1 7νευ πτασµατο1 που προβλ?πεται στην οδηγα 85/374/ΕΟΚ πρ?πει να επεκτενεται σε 2λα τα εδη των προϊ2ντων, συµπεριλαµβανοµ?νων των γεωργικν προϊ2ντων, 2πω1 ορζονται
στο 7ρθρο 32 δε<τερη φρ7ση τη1 συνθκη1 και
εκενων που απαριθµο<νται στο παρ7ρτηµα ΙΙ τη1 εν
λ2γω συνθκη1·

(9)

2τι, σ<µφωνα µε την αρχ τη1 αναλογικ2τητα1, εναι
αναγκαο και σκ2πιµο, προκειµ?νου να υλοποιηθο<ν
οι θεµελιεδει1 στ2χοι τη1 ενσχυση1 τη1 προστασα1
του συν2λου των καταναλωτν και τη1 ε<ρυθµη1
λειτουργα1 τη1 εσωτερικ1 αγορ71, να περιληφθο<ν
τα γεωργικ7 προϊ2ντα στην οδηγα 85/374/ΕΟΚ· 2τι
η παρο<σα οδηγα δεν υπερβανει τα αναγκαα 2ρια
για την επτευξη των επιδιωκ2µενων στ2χων,
σ<µφωνα µε το 7ρθρο 5 τρτο εδ7φιο τη1 συνθκη1,

την πρ2ταση τη1 Επιτροπ1 (1),
τη γνµη τη1 Οικονοµικ1 και Κοινωνικ1 Επιτροπ1 (2),
Αποφασζοντα1 σ<µφωνα µε τη διαδικασα του 7ρθρου 251
τη1 συνθκη1 (3),
Εκτιµντα1:
(1)

(2)

(3)

2τι η ασφ7λεια των προϊ2ντων και η αποκατ7σταση
των ζηµιν που προκλθηκαν απ2 ελαττωµατικ7
προϊ2ντα αποτελο<ν κοινωνικ?1 επιταγ?1 που πρ?πει
να διασφαλζονται στο πλασιο τη1 εσωτερικ1 αγορ71· 2τι η Κοιν2τητα ανταποκρθηκε στι1 απαιτσει1
αυτ?1 µε την οδηγα 85/374/ΕΟΚ (4) και την οδηγα
92/59/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη1 29η1 Ιουνου 1992,
για τη γενικ ασφ7λεια των προϊ2ντων (5),
2τι η οδηγα 85/374/ΕΟΚ καθι?ρωσε µια δκαιη
κατανοµ των κινδ<νων που ενυπ7ρχουν σε µια
σ<γχρονη κοινωνα η οποα χαρακτηρζεται απ2
υψηλ2 βαθµ2 τεχνικο< πολιτισµο<· 2τι, ω1 εκ το<του,
η εν λ2γω οδηγα εξασφ7λισε µια ε<λογη εξισορρ2πηση µεταξ< των σχετικν συµφερ2ντων, και ιδω1
αν7µεσα στην προστασα τη1 υγεα1 των καταναλωτν, την προθηση τη1 καινοτοµα1 και τη1
επιστηµονικ1 και τεχνικ1 αν7πτυξη1, την εξασφ7λιση αν2θευτου ανταγωνισµο< και τη διευκ2λυνση
των εµπορικν συναλλαγν υπ2 εναρµονισµ?νο
καθεστ1 αστικ1 ευθ<νη1· 2τι η προαναφερθεσα
οδηγα συν?βαλε ?τσι στην α<ξηση τη1 ευαισθητοποηση1 των οικονοµικν παραγ2ντων 2σον αφορ7
την ασφ7λεια των προϊ2ντων και τη σηµασα που
αποδδεται σ’ αυτν·
2τι η εναρµ2νιση που επιτε<χθη µε την οδηγα 85/
374/ΕΟΚ, στι1 νοµοθεσε1 των κρατν µελν δεν
εναι πλρη1, λ2γω των παρεκκλσεων που προβλ?πει,

(1) ΕΕ C 337 τη1 7.11.1997, σ. 54.
(2) ΕΕ C 95 τη1 30.3.1998, σ. 69.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο< Κοινοβουλου τη1 5η1 Νοεµβρου 1998
(ΕΕ C 359 τη1 23.11.1998, σ. 25), κοιν θ?ση του Συµβουλου
τη1 17η1 ∆εκεµβρου 1998 (ΕΕ C 49 τη1 22.2.1999, σ. 1) και
απ2φαση του Ευρωπαϊκο< Κοινοβουλου τη1 23η1 Μαρτου 1999
(δεν δηµοσιε<θηκε ακ2µα στην Επσηµη Εφηµερδα). Απ2φαση
του Συµβουλου τη1 29η1 Απριλου 1999.
(4) ΕΕ L 210 τη1 7.8.1985, σ. 29· οδηγα 2πω1 τροποποιθηκε απ2
την πρ7ξη προσχρηση1 του 1994.
(5) ΕΕ L 228 τη1 11.8.1992, σ. 24.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Η οδηγα 85/374/ΕΟΚ τροποποιεται ω1 εξ1:
1. Το 7ρθρο 2 αντικαθσταται απ2 το ακ2λουθο κεµενο:
«ρθρο 2
Για την εφαρµογ τη1 παρο<σα1 οδηγα1, ο 2ρο1
“προϊ2ν” περιλαµβ7νει κ7θε κινητ2, ακ2µη και ενσωµατωµ?νο σε 7λλο κινητ2  ακνητο. Ο 2ρο1 “προϊ2ν”
περιλαµβ7νει και τον ηλεκτρισµ2».

πτοµ?ρειε1 τη1 αναφορ71 αυτ1 καθορζονται απ2 τα κρ7τη
µ?λη.
2.
Τα κρ7τη µ?λη διαβιβ7ζουν στην Επιτροπ το κεµενο
των διατ7ξεων εσωτερικο< δικαου που θεσπζουν στον
τοµ?α που δι?πεται απ2 την απρο<σα οδηγα.
ρθρο 3
Η παρο<σα οδηγα αρχζει να ισχ<ει απ2 την ηµ?ρα τη1
δηµοσευσ1 τη1 στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.

2. Στο 7ρθρο 15 παρ7γραφο1 1, το στοιχεο α) διαγρ7φεται.
ρθρο 2
1.
Τα κρ7τη µ?λη θεσπζουν και δηµοσιε<ουν τι1 αναγκαε1 νοµοθετικ?1, κανονιστικ?1 και διοικητικ?1 διατ7ξει1
για να συµµορφωθο<ν µε την παρο<σα οδηγα. Ενηµερνουν αµ?σω1 σχετικ7 την Επιτροπ.
Εφαρµ2ζουν τι1 εν λ2γω διατ7ξει1 απ2 4 ∆εκεµβρου 2000.
Οι διατ7ξει1 αυτ?1, 2ταν θεσπζονται απ2 τα κρ7τη µ?λη,
αναφ?ρονται στην παρο<σα οδηγα  συνοδε<ονται απ2 την
αναφορ7 αυτ κατ7 την επσηµη δηµοσευσ του1. Οι λε-

ρθρο 4
Η παρο<σα οδηγα απευθ<νεται στα κρ7τη µ?λη.
Βρυξ?λλε1, 10 ΜαMου 1999.
Για το Ευρωπαϊκ
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