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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Μαΐου 1999

σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης, υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 18 Μαρτίου 1999 (3),

Εκτιµώντας:

(1) ότι το άρθρο 153 παράγραφοι 1 και 3 της συνθήκης ορίζει
ότι η Κοινότητα συµβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου
προστασίας των καταναλωτών µε µέτρα θεσπιζόµενα κατ’
εφαρµογήν του άρθρου 95·

(2) ότι η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτε-
ρικά σύνορα µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρε-
σιών και των κεφαλαίων· ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των
εµπορευµάτων αφορά όχι µόνο τις συναλλαγές από
πρόσωπα που ενεργούν στα πλαίσια εµπορικών δραστη-
ριοτήτων αλλά και συναλλαγές από µεµονωµένους ιδιώτες·
ότι τούτο συνεπάγεται, για τους καταναλωτές που κατοι-
κούν σε κράτος µέλος, τη δυνατότητα να κάνουν αγορές
στο έδαφος ενός άλλου κράτους µέλους, µε βάση ένα
οµοιόµορφο ελάχιστο σύνολο δίκαιων κανόνων που διέπουν
την πώληση καταναλωτικών αγαθών·

(3) ότι οι νοµοθεσίες των κρατών µελών σχετικά µε τις πωλήσεις
καταναλωτικών αγαθών παρουσιάζουν κάποιες διαφορές, µε
συνέπεια να διαφέρουν µεταξύ τους οι εθνικές αγορές
πώλησης καταναλωτικών αγαθών και να είναι δυνατή η
στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ των πωλητών·

(4) ότι ο καταναλωτής, ο οποίος προσπαθεί να αξιοποιήσει τα
πλεονεκτήµατα της µεγάλης αγοράς προµηθευόµενος αγαθά
σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο της διαµονής του, διαδρα-
µατίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς· ότι θα πρέπει να εµποδισθεί η τεχνητή επανεµφά-
νιση συνόρων και η στεγανοποίηση των αγορών· ότι οι
παρεχόµενες στους καταναλωτές δυνατότητες έχουν αυξηθεί
σε µεγάλο βαθµό από τις νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες οι
οποίες επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε συστήµατα δια-
νοµής άλλων κρατών µελών ή τρίτων χωρών· ότι, ελλείψει
µιας ελάχιστης εναρµόνισης των κανόνων των σχετικών µε
την πώληση καταναλωτικών αγαθών, η ανάπτυξη της
πώλησης αγαθών µέσω των νέων επικοινωνιακών τεχνολο-
γιών εξ αποστάσεως κινδυνεύει να εµποδισθεί σοβαρά·

(5) ότι η δηµιουργία ενός ελάχιστου κοινού συνόλου κανόνων
δικαίου των καταναλωτών, που θα ισχύει ανεξάρτητα από
τον τόπο αγοράς των αγαθών εντός της Κοινότητας, θα
ενισχύσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και θα τους
επιτρέψει να αξιοποιήσουν καλύτερα τα πλεονεκτήµατα της
εσωτερικής αγοράς·

(6) ότι οι κυριότερες δυσκολίες τις οποίες συναντούν οι κατα-
ναλωτές και οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή διενέξεων
µε τους πωλητές, αφορούν τη µη συµµόρφωση των αγαθών
µε τους συµβατικούς όρους· ότι θα πρέπει, εποµένως, να
υπάρξει προσέγγιση ως προς το θέµα αυτό των εθνικών
νοµοθεσιών που αφορούν την πώληση καταναλωτικών
αγαθών, χωρίς ωστόσο η προσέγγιση αυτή να θίξει τις
διατάξεις και αρχές των εθνικών δικαίων περί συµβατικής
και εξωσυµβατικής ευθύνης·

(7) ότι, πρώτα απ’ όλα, τα αγαθά πρέπει να είναι σύµφωνα προς
τους όρους της σύµβασης· ότι η αρχή της συµµόρφωσης
προς τους όρους της σύµβασης µπορεί να θεωρηθεί ως
κοινή στις διάφορες εθνικές νοµικές παραδόσεις· ότι, σε
ορισµένες εθνικές νοµικές παραδόσεις, η αρχή αυτή µπορεί
να µην επαρκεί από µόνη της για την εξασφάλιση ελάχιστου
επιπέδου προστασίας του καταναλωτή· ότι, στο πλαίσιο
αυτών των νοµικών παραδόσεων, ειδικότερα, µπορεί να είναι
χρήσιµη η θέσπιση πρόσθετων εθνικών διατάξεων για την
εξασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή στις περιπτώ-
σεις που τα µέρη δεν έχουν συµφωνήσει ειδικούς συµβατι-
κούς όρους ή όταν τα µέρη έχουν καταλήξει σε συµβατι-
κούς όρους ή συµφωνίες οι οποίες καταργούν ή περιορί-
ζουν, αµέσως ή εµµέσως, τα δικαιώµατα του καταναλωτή
και οι οποίες, στο µέτρο που τα δικαιώµατα αυτά απορ-
ρέουν από την παρούσα οδηγία, δεν είναι δεσµευτικές για
τον καταναλωτή·

(8) ότι, προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή της αρχής
της συµµόρφωσης προς τους όρους της σύµβασης, είναι
σκόπιµο να εισαχθεί µαχητό τεκµήριο συµµόρφωσης προς
τους όρους της σύµβασης το οποίο θα καλύπτει τις
συνηθέστερες περιπτώσεις· ότι το τεκµήριο αυτό δεν περιο-
ρίζει την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων· ότι, επιπλέον,
ελλείψει ειδικών συµβατικών όρων καθώς και σε περίπτωση
εφαρµογής της ρήτρας ελάχιστης προστασίας, τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται σ’ αυτό το τεκµήριο µπορούν να
χρησιµοποιούνται προκειµένου να καθορίζεται η έλλειψη
συµµόρφωσης του αγαθού προς τους όρους της σύµβασης·
ότι η ποιότητα και η επίδοση την οποία µπορούν εύλογα να
αναµένουν οι καταναλωτές εξαρτώνται, µεταξύ άλλων, από
το αν τα αγαθά είναι καινούρια ή µεταχειρισµένα· ότι τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο τεκµήριο είναι σωρευ-
τικά· ότι, εάν οι περιστάσεις σε µια συγκεκριµένη περίπτωση
καθιστούν κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο προδήλως απρό-
σφορο, τα υπόλοιπα στοιχεία του τεκµηρίου εξακολουθούν,
ωστόσο, να ισχύουν·

(9) ότι ο πωλητής θα πρέπει να είναι ο άµεσος υπεύθυνος έναντι
του καταναλωτή σε ό,τι αφορά την συµµόρφωση των
αγαθών προς τους όρους της σύµβασης· ότι αυτή είναι η
καθιερωµένη παραδοσιακή λύση στις έννοµες τάξεις των

(1) EE C 307 της 16.10.1996, σ. 8 και
EE C 148 της 14.5.1998, σ. 12.

(2) ΕΕ C 66 της 3.3.1997, σ. 5.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 1998 (ΕΕ C

104 της 6.4.1998, σ. 30), κοινή θέση του Συµβουλίου της 24ης
Σεπτεµβρίου 1998 (ΕΕ C 333 της 30.10.1998, σ. 46) και απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1998 (ΕΕ C 98
της 9.4.1999, σ. 226). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
5ης Μαΐου 1999. Απόφαση του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999.
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κρατών µελών· ότι, εντούτοις, ο πωλητής θα πρέπει να έχει
τη δυνατότητα, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να
στραφεί κατά του παραγωγού, κατά προηγούµενου πωλητή
ο οποίος εντάσσεται στην ίδια αλυσίδα συµβάσεων ή κατ’
άλλου ενδιάµεσου, εκτός αν έχει παραιτηθεί από αυτό το
δικαίωµα· ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αρχή της
ελευθερίας σύναψης συµβάσεων µεταξύ του πωλητή, του
παραγωγού, τυχόν προηγουµένου πωλητή ή παντός άλλου
ενδιαµέσου· ότι οι κανόνες που καθορίζουν εναντίον ποίων
µπορεί να στραφεί ο πωλητής και µε ποιους τρόπους, πρέπει
να προσδιορίζονται από το εθνικό δίκαιο·

(10) ότι, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των αγαθών προς τους
όρους της σύµβασης, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν
δικαίωµα σε δωρεάν αποκατάσταση της συµµόρφωσης επιλέ-
γοντας είτε την επισκευή είτε την αντικατάσταση του
αγαθού ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να
έχουν δικαίωµα σε µείωση του τιµήµατος ή υπαναχώρηση
από την σύµβαση·

(11) ότι ο καταναλωτής, κατ’ αρχάς, µπορεί να απαιτήσει από τον
πωλητή την επισκευή ή την αντικατάσταση των αγαθών,
εκτός εάν η επανόρθωση αυτή είναι αδύνατη ή δυσανάλογη·
ότι η δυσαναλογία της επανόρθωσης θα πρέπει να κρίνεται
αντικειµενικά· ότι µία επανόρθωση µπορεί να είναι δυσανά-
λογη, εάν, σε σύγκριση µε εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης,
έχει υπερβολικά υψηλό κόστος· ότι, προκειµένου να κριθεί
αν το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό, το κόστος του ενός
τρόπου επανόρθωσης θα πρέπει να είναι σηµαντικά υψηλό-
τερο από το κόστος του εναλλακτικού τρόπου επανόρ-
θωσης·

(12) ότι, στις περιπτώσεις έλλειψης συµµόρφωσης, ο πωλητής
µπορεί πάντα να προτείνει στον καταναλωτή, εν είδει διακα-
νονισµού, οποιαδήποτε διαθέσιµη επανόρθωση· ότι εναπό-
κειται στον καταναλωτή να αποφασίσει αν θα δεχτεί ή θα
απορρίψει την πρόταση·

(13) ότι, προκειµένου να παρασχεθεί στον καταναλωτή η δυνα-
τότητα να επωφελείται της εσωτερικής αγοράς και να αγο-
ράζει καταναλωτικά αγαθά σε άλλο κράτος µέλος, θα πρέπει
να συνιστάται όπως, προς το συµφέρον των καταναλωτών,
οι παραγωγοί καταναλωτικών αγαθών, που κυκλοφορούν
στην αγορά διαφόρων κρατών µελών, επισυνάπτουν στο
προϊόν κατάλογο µε µία τουλάχιστον διεύθυνση επικοινω-
νίας σε κάθε κράτος µέλος στην αγορά του οποίου κυκλο-
φορεί το προϊόν·

(14) ότι οι αναφορές στο χρόνο της παράδοσης δεν συνεπάγο-
νται ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να τροποποιήσουν τους
κανόνες τους σχετικά µε τη µετάθεση του κινδύνου·

(15) ότι τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι, οποιαδή-
ποτε επιστροφή προς τον καταναλωτή µπορεί να µειωθεί,
λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση των αγαθών εκ µέρους του
καταναλωτή από τη στιγµή της παράδοσης· ότι οι λεπτοµε-
ρείς κανόνες βάσει των οποίων χωρεί υπαναχώρηση από τη
σύµβαση µπορούν να καθοριστούν από το εθνικό δίκαιο·

(16) ότι, λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα, τα µεταχειρισµένα
αγαθά κατά κανόνα είναι αδύνατον να αντικατασταθούν· ότι
συνεπώς το δικαίωµα του καταναλωτή να ζητήσει αντικα-
τάσταση κατά κανόνα δεν ισχύει για τα εν λόγω αγαθά· ότι,
όσον αφορά τα αγαθά αυτά, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέψουν στους συµβαλλόµενους να συµφωνήσουν µικρό-
τερη περίοδο ευθύνης·

(17) ότι είναι σκόπιµο να περιορισθεί η περίοδος κατά την οποία
ευθύνεται ο πωλητής για οποιαδήποτε έλλειψη
συµµόρφωσης κατά την παράδοση των αγαθών· ότι τα
κράτη µέλη µπορούν επίσης να προβλέπουν περιορισµό της

περιόδου µέσα στην οποία οι καταναλωτές µπορούν να
ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, εφόσον αυτή η περίοδος δεν
λήγει µέσα σε δύο έτη από τη στιγµή της παράδοσης· ότι
όταν, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, η έναρξη της
παραγραφής δεν συµπίπτει µε την στιγµή της παράδοσης
των αγαθών, ο συνολικός χρόνος της παραγραφής που
προβλέπει το εθνικό δίκαιο δεν µπορεί να είναι συντοµότε-
ρος των δύο ετών από τη στιγµή της παράδοσης·

(18) ότι τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν αναστολή ή
διακοπή της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει
να εκδηλώνεται κάθε έλλειψη συµµόρφωσης καθώς και του
χρόνου της παραγραφής, ανάλογα µε την περίπτωση και
σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, σε περίπτωση επισκευής,
αντικατάστασης ή διαπραγµατεύσεων µεταξύ πωλητή και
καταναλωτή µε στόχο το φιλικό διακανονισµό·

(19) ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
καθορίζουν προθεσµία εντός της οποίας ο καταναλωτής
οφείλει να ενηµερώσει τον πωλητή για την έλλειψη
συµµόρφωσης· ότι τα κράτη µέλη µπορούν να εξασφαλί-
σουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, µη
προβλέποντας αυτήν την υποχρέωση· ότι, πάντως, οι κατα-
ναλωτές σε όλη την Κοινότητα θα πρέπει να έχουν στη
διάθεσή τους προθεσµία τουλάχιστον δύο µηνών προκειµέ-
νου να ενηµερώσουν τον πωλητή για την έλλειψη
συµµόρφωσης·

(20) ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν τα µέτρα τους
έναντι µιας τέτοιας προθεσµίας η οποία παρεµποδίζει τις
διασυνοριακές αγορές των καταναλωτών· ότι όλα τα κράτη
µέλη θα πρέπει να ενηµερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο
που εφαρµόζουν την παρούσα διάταξη· ότι η Επιτροπή θα
πρέπει να ελέγχει τις επιπτώσεις που έχει η διαφοροποιηµένη
εφαρµογή αυτής της διάταξης στους καταναλωτές και στην
εσωτερική αγορά· ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
που εφαρµόζεται αυτή η διάταξη από ένα κράτος µέλος θα
πρέπει να είναι διαθέσιµες στα άλλα κράτη µέλη, στους
καταναλωτές και στις οργανώσεις των καταναλωτών σε όλη
την Κοινότητα· ότι συνεπώς θα πρέπει να δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνο-
πτική έκθεση σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε
όλα τα κράτη µελη·

(21) ότι, για ορισµένες κατηγορίες αγαθών, αποτελεί τρέχουσα
πρακτική να προσφέρουν οι πωλητές ή οι παραγωγοί εγγυή-
σεις επί των αγαθών έναντι παντός ελαττώµατος που
εκδηλώνεται εντός ορισµένης προθεσµίας· ότι η πρακτική
αυτή µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία µεγαλύτερου
ανταγωνισµού· ότι, µολονότι οι εγγυήσεις αυτές είναι θεµιτά
εµπορικά µέσα, δεν θα πρέπει να παραπλανούν τον κατα-
ναλωτή· ότι, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρα-
πλανηθούν οι καταναλωτές, οι εγγυήσεις θα πρέπει να περι-
λαµβάνουν ορισµένες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένης
µιας δήλωσης ότι η εγγύηση δεν θίγει τα νόµιµα δικαιώµατα
του καταναλωτή·

(22) ότι τα µέρη δεν µπορούν, µε κοινή συναίνεση, να περιορί-
σουν ή να καταργήσουν τα δικαιώµατα που παρέχονται
στους καταναλωτές, δεδοµένου ότι έτσι η παρεχόµενη
νοµική προστασία θα καθίστατο κενή περιεχοµένου· ότι η
αρχή αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται και στις ρήτρες που
συνεπάγονται ότι ο καταναλωτής εγνώριζε κάθε έλλειψη
συµµόρφωσης του καταναλωτικού αγαθού κατά τη στιγµή
της σύναψης της σύµβασης· ότι η προστασία που παρέχεται
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στους καταναλωτές βάσει της παρούσας οδηγίας δεν θα
πρέπει να µειώνεται λόγω του ότι ως εφαρµοστέο δίκαιο στη
σύµβαση, έχει επιλεγεί το δίκαιο µη κράτους µέλους·

(23) ότι η νοµοθεσία και η νοµολογία σ’ αυτόν τον τοµέα µαρτυ-
ρούν, στα διάφορα κράτη µέλη, µια αυξανόµενη µέριµνα για
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των κατα-
ναλωτών· ότι, µε βάση αυτή την τάση και την εµπειρία από
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, µπορεί να κριθεί
απαραίτητη µια µεγαλύτερη εναρµόνιση, προβλέποντας
κυρίως άµεση ευθύνη του παραγωγού όσον αφορά τα
ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται·

(24) ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
θεσπίζουν ή να διατηρούν εν ισχύ αυστηρότερες διατάξεις,
στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, προ-
κειµένου να εξασφαλίσουν ακόµη υψηλότερο επίπεδο προ-
στασίας των καταναλωτών·

(25) ότι, σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής, της 30ής
Μαρτίου 1998, σχετικά µε τις αρχές που διέπουν τα αρµό-
δια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατα-
νάλωσης (1), τα κράτη µέλη µπορούν να συγκροτούν όργανα
τα οποία διασφαλίζουν την αµερόληπτη και αποτελεσµατική
διεκπεραίωση των προσφυγών σε εθνικό και διασυνοριακό
πλαίσιο και τα οποία οι καταναλωτές µπορούν να τα χρησι-
µοποιούν ως διαµεσολαβητές·

(26) ότι είναι σκόπιµο, προκειµένου να προστατευθούν τα συλλο-
γικά συµφέροντα των καταναλωτών, να προστεθεί η
παρούσα οδηγία στον κατάλογο οδηγιών που περιλαµβάνε-
ται στο παράρτηµα της οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998
περί των αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας
των συµφερόντων των καταναλωτών (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

1. Η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείµενο την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυή-
σεων καταναλωτικών αγαθών, µε σκοπό την εξασφάλιση ενός στοι-
χειώδους ορίου οµοιόµορφης προστασίας των καταναλωτών στο
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο των
συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, ενεργεί για σκοπό µη εντασσόµενο στο πλαίσιο της
εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του δραστη-
ριότητας·

β) καταναλωτικά αγαθά: κάθε ενσώµατο κινητό πράγµα, εκτός
από:
— τα αγαθά τα οποία πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής

εκτέλεσης ή µε άλλο τρόπο από δικαστική αρχή,
— το νερό και το φυσικό αέριο όταν δεν είναι συσκευασµένα

προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή καθορισµένη
ποσότητα,

— την ηλεκτρική ενέργεια·

γ) πωλητής: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο
συµβάσεως, πωλεί καταναλωτικά αγαθά στο πλαίσιο της εµπο-
ρικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας·

δ) παραγωγός: ο κατασκευαστής ενός καταναλωτικού αγαθού, ο
εισαγωγέας του καταναλωτικού αγαθού στο έδαφος της Κοι-
νότητας, ή κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός
θέτοντας επί του καταναλωτικού αγαθού το όνοµά του, το
σήµα του ή άλλο διακριτικό σηµείο·

ε) εγγύηση: κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ µέρους του πωλητή ή
του παραγωγού προς τον καταναλωτή, χωρίς επιπλέον επι-
βάρυνση, για επιστροφή του καταβληθέντος τιµήµατος, ή για
αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ' οιονδήποτε τρόπο
του καταναλωτικού αγαθού σε περίπτωση που το καταναλω-
τικό αγαθό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέ-
ρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήµιση·

στ) επισκευή: η αποκατάσταση του καταναλωτικού αγαθού σε
περίπτωση έλλειψης συµµόρφωσης, ώστε να είναι σύµφωνο
προς τους όρους της σύµβασης πώλησης.

3. Τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να ορίζουν, ότι, στον όρο
«καταναλωτικά αγαθά», δεν περιλαµβάνονται µεταχειρισµένα αγαθά
που πωλούνται σε δηµόσιους πλειστηριασµούς µε αυτοπρόσωπη
παρουσία των αγοραστών.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, λογίζονται επίσης
ως συµβάσεις πωλήσεως οι συµβάσεις προµήθειας καταλωτικών
αγαθών τα οποία πρόκειται να κατασκευασθούν ή να παραχθούν.

Άρθρο 2

Συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης

1. Ο πωλητής πρέπει να παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά που
είναι σύµφωνα προς τους όρους της σύµβασης πώλησης.

2. Τα καταναλωτικά αγαθά τεκµαίρονται σύµφωνα προς τους
όρους της σύµβασης εάν:

α) ανταποκρίνονται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή
και έχουν τις ιδιότητες του αγαθού εκείνου που ο πωλητής είχε
παρουσιάσει στον καταναλωτή ως δείγµα ή υπόδειγµα·

β) είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο
καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον πωλητή κατά τη
στιγµή της σύναψης της σύµβασης, ο δε πωλητής την αποδέ-
χθηκε·

γ) είναι κατάλληλα για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται
συνήθως τα αγαθά του ιδίου τύπου·

δ) έχουν τη συνήθη ποιότητα και επιδόσεις ενός αγαθού του ίδιου
τύπου τις οποίες µπορεί ευλόγως να αναµένει ο καταναλωτής,
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του αγαθού και τις δηµόσιες
δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του
για τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των αγαθών, ιδίως στο
πλαίσιο της διαφήµισης ή της επισήµανσης.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν υφίσταται
έλλειψη συµµόρφωσης προς τους όρους της σύµβασης εάν, κατά
τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης, ο καταναλωτής εγνώριζε ή
δεν µπορούσε ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη της συµµόρφωσης ή
εάν η έλλειψη συµµόρφωσης οφείλεται σε υλικά που προµηθεύει ο
καταναλωτής.

(1) ΕΕ L 115 της 17.4.1998, σ. 31.
(2) ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 51.
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4. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τις δηµόσιες δηλώσεις, που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), εάν:

— αποδεικνύει ότι δεν γνώριζε και δεν µπορούσε ευλόγως να
γνωρίζει τη σχετική δήλωση,

— αποδεικνύει ότι είχε διορθωθεί η σχετική δήλωση έως τη στιγµή
σύναψης της σύµβασης, ή

— αποδεικνύει ότι η απόφαση για την αγορά του καταναλωτικού
αγαθού δεν µπορούσε να επηρεαστεί από τη δήλωση.

5. Η έλλειψη συµµόρφωσης που απορρέει από κακή εγκατά-
σταση του καταναλωτικού αγαθού εξοµοιούται µε έλλειψη
συµµόρφωσης προς τους όρους της σύµβασης, όταν η εγκατά-
σταση αποτελεί µέρος της σύµβασης πώλησης του αγαθού και έχει
πραγµατοποιηθεί από τον πωλητή ή υπ’ ευθύνη του. Τούτο ισχύει
εξίσου όταν το αγαθό, το οποίο προοριζόταν να εγκατασταθεί από
τον καταναλωτή, εγκαταστάθηκε από τον καταναλωτή η δε κακή
εγκατάσταση οφείλεται σε παράλειψη των οδηγιών εγκατάστασης.

Άρθρο 3

∆ικαιώµατα του καταναλωτή

1. Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε
έλλειψη συµµόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του
αγαθού.

2. Όταν υπάρχει έλλειψη συµµόρφωσης, ο καταναλωτής έχει
δικαίωµα είτε σε δωρεάν αποκατάσταση της συµµόρφωσης του
αγαθού µε επισκευή ή αντικατάσταση, σύµφωνα µε την παράγραφο
3, είτε σε προσήκουσα µείωση του τιµήµατος, είτε σε υπαναχώρηση
από τη σύµβαση όσον αφορά το αγαθό αυτό, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 5 και 6.

3. Ο καταναλωτής έχει, κατ’ αρχάς, δικαίωµα να απαιτήσει από
τον πωλητή την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού,
εκτός εάν µια τέτοια πράξη είναι αδύνατη ή δυσανάλογη.

Η επανόρθωση θεωρείται δυσανάλογη εάν, σε σύγκριση µε τον
εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης, συνεπάγεται για τον πωλητή
υπερβολικά υψηλό κόστος, λαµβάνοντας υπόψη:

— την αξία που θα είχε το αγαθό εάν δεν υπήρχε έλλειψη
συµµόρφωσης,

— τη σηµασία της έλλειψης συµµόρφωσης και

— κατά πόσον ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα µπορούσε
να πραγµατοποιηθεί χωρίς σηµαντική ενόχληση του κατα-
ναλωτή.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός
ευλόγου χρονικού διαστήµατος και χωρίς σηµαντική ενόχληση του
καταναλωτή, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του αγαθού και τον
σκοπό για τον οποίο ο καταναλωτής προόριζε το αγαθό.

4. Ο όρος «δωρεάν» στις παραγράφους 2 και 3 αναφέρεται στα
απαραίτητα έξοδα που συνεπάγεται η αποκατάσταση της
συµµόρφωσης του αγαθού ιδίως οι δαπάνες αποστολής, το εργα-
τικό κόστος και το κόστος των υλικών.

5. Ο καταναλωτής µπορεί να ζητήσει προσήκουσα µείωση του
τιµήµατος ή να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση:

— εάν ο καταναλωτής δεν δικαιούται ούτε επισκευή ούτε αντικα-
τάσταση ή

— εάν ο πωλητής δεν ολοκλήρωσε την επανόρθωση εντός ευλό-
γου χρονικού διαστήµατος ή

— εάν ο πωλητής δεν ολοκλήρωσε την επανόρθωση χωρίς σηµα-
ντική ενόχληση του καταναλωτή.

6. Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη
σύµβαση εάν η έλλειψη συµµόρφωσης είναι ασήµαντη.

Άρθρο 4

∆ικαίωµα προς επανόρθωση

Όταν ο τελικός πωλητής υπέχει ευθύνη έναντι του καταναλωτή
λόγω έλλειψης συµµόρφωσης προς τους όρους της σύµβασης, η
οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη του παραγωγού, ενός
προηγούµενου πωλητή ο οποίος εντάσσεται στην ίδια αλυσίδα
συµβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαµέσου, ο τελικός πωλητής
δικαιούται να στραφεί κατά του υπευθύνου ή των υπευθύνων στην
αλυσίδα συµβάσεων. Η εθνική νοµοθεσία ορίζει το ή τα πρόσωπα
κατά των οποίων µπορεί να στραφεί ο τελικός πωλητής, καθώς και
τις σχετικές αγωγές και προϋποθέσεις άσκησής τους.

Άρθρο 5

Προθεσµίες

1. Ο πωλητής ευθύνεται δυνάµει του άρθρου 3, όταν η έλλειψη
συµµόρφωσης εκδηλώνεται εντός δύο ετών από την παράδοση του
αγαθού. Εάν, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, τα δικαιώµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 υπόκεινται σε παρα-
γραφή, η παραγραφή αυτή δεν συµπληρώνεται προ της παρόδου
δύο ετών από την παράδοση.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι ο καταναλωτής,
προκειµένου να απολαύσει των δικαιωµάτων του, οφείλει να ενη-
µερώσει τον πωλητή για την έλλειψη συµµόρφωσης, εντός προθε-
σµίας δύο µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία διαπίστωσε
την έλλειψη συµµόρφωσης.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο µε τον
οποίο εφαρµόζουν την παρούσα παράγραφο. Η Επιτροπή παρακο-
λουθεί τις επιπτώσεις που έχει στους καταναλωτές και στην εσωτε-
ρική αγορά η ύπαρξη αυτής της εναλλακτικής δυνατότητας για τα
κράτη µέλη.

Το αργότερο στις 7 Ιανουαρίου 2003 η Επιτροπή καταρτίζει
έκθεση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη εφαρµό-
ζουν την παρούσα παράγραφο. Η έκθεση αυτή δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, η έλλειψη συµµόρφωσης,
η οποία εκδηλώνεται εντός έξι µηνών από την παράδοση του
αγαθού, τεκµαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν
το τεκµήριο αυτό είναι ασυµβίβαστο µε τη φύση του αγαθού ή τη
φύση της έλλειψης συµµόρφωσης.

Άρθρο 6

Εγγυήσεις

1. Η εγγύηση δεσµεύει νοµικά το άτοµο που την προσφέρει
σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται στη δήλωση της εγγύησης
και στη σχετική διαφήµιση.
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2. Στην εγγύηση πρέπει:

— να δηλώνεται ότι ο καταναλωτής έχει νόµιµα δικαιώµατα δυνά-
µει της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας που διέπει την
πώληση καταναλωτικών αγαθών και να καθίσταται σαφές ότι
αυτά τα δικαιώµατα δεν θίγονται από την εγγύηση,

— να προσδιορίζονται, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, το περιε-
χόµενο της εγγύησης και τα ουσιαστικά στοιχεία που απαιτού-
νται για την ενεργοποίηση της εγγύησης, και κυρίως η διάρκεια
και η εδαφική της έκταση, καθώς και το όνοµα και η διεύθυνση
του εγγυητή.

3. Εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, η εγγύηση πρέπει να
τίθεται στη διάθεσή του γραπτώς ή να περιέχεται σε άλλο διαρκές
υπόστρωµα που του είναι διαθέσιµο και προσιτό.

4. Το κράτος µέλος, όπου το καταναλωτικό αγαθό διατίθεται
στο εµπόριο, µπορεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της συνθήκης, να
επιβάλλει, στο έδαφός του, τη σύνταξη της εγγύησης σε µία ή
περισσότερες γλώσσες που επιλέγει µεταξύ των επισήµων γλωσσών
της Κοινότητας.

5. Εάν η εγγύηση παραβαίνει τις απαιτήσεις των παραγράφων 2,
3 ή 4, κατά κανένα τρόπο δεν θίγεται η εγκυρότητα της εγγύησης
αυτής και ο καταναλωτής µπορεί να βασιστεί στην εγγύηση και να
απαιτήσει την τήρησή της.

Άρθρο 7

∆εσµευτικός χαρακτήρας

1. Συµβατικοί όροι ή συµφωνίες, οι οποίες συνάπτονται µε τον
πωλητή πριν από την ενηµέρωσή του για την έλλειψη
συµµόρφωσης και οι οποίες, αµέσως ή εµµέσως, καταργούν ή
περιορίζουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από την παρούσα οδη-
γία, δεν δεσµεύουν τον καταναλωτή, σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία.

Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι, σε περίπτωση µεταχειρι-
σµένων αγαθών, ο πωλητής και ο καταναλωτής µπορούν να
συµφωνούν συµβατικούς όρους ή συµφωνίες που προβλέπουν µι-
κρότερη χρονική περίοδο όσον αφορά την ευθύνη του πωλητή από
εκείνην που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Η περίοδος
αυτή δεν µπορεί να είναι κατώτερη του ενός έτους.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, προκειµένου
να εξασφαλίσουν ότι ο καταναλωτής δεν στερείται της παρεχόµενης
από την παρούσα οδηγία προστασίας, λόγω της επιλογής του
δικαίου µη κράτους µέλους ως εφαρµοστέου δικαίου της
σύµβασης, όταν η σύµβαση παρουσιάζει στενό σύνδεσµο µε το
έδαφος κρατών µελών.

Άρθρο 8

Εθνικά δίκαια και στοιχειώδης προστασία

1. Η άσκηση των παραχωρουµένων από την παρούσα οδηγία
δικαιωµάτων δεν θίγει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων που µπορεί
να επικαλεσθεί ο καταναλωτής δυνάµει εθνικών κανόνων περί
συµβατικής ή εξωσυµβατικής ευθύνης.

2. Στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, τα
κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν εν ισχύ αυστη-
ρότερες διατάξεις, σύµφωνες προς τη συνθήκη, προκειµένου να

εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του κατα-
ναλωτή.

Άρθρο 9

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την ενηµέρωση
των καταναλωτών όσον αφορά τις εθνικές νοµοθετικές διατάξεις
µεταφοράς της παρούσας οδηγίας και προτρέπουν, εφόσον είναι
απαραίτητο, τις επαγγελµατικές οργανώσεις να ενηµερώσουν τους
καταναλωτές για τα δικαιώµατά τους.

Άρθρο 10

Το παράρτηµα της οδηγίας 98/27/ΕΚ συµπληρώνεται ως εξής:

«10. Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά µε ορι-
σµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων κατα-
ναλωτικών αγαθών (ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12).».

Άρθρο 11

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανο-
νιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειµένου να συµµορφωθούν
προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2002.
Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέ-
ρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις
για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέ-
πεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 12

Επανεξέταση

Η Επιτροπή, το αργότερο στις 7 Ιουλίου 2006 επανεξετάζει την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Η έκθεση αυτή εξετάζει,
µεταξύ άλλων, την περίπτωση της θέσπισης άµεσης ευθύνης του
παραγωγού και, συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 1999.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. EICHEL


